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UVOD

Zakaj je v mladosti glasba tako zelo pomembna? Zakaj se mladi z glasbo 
identificirajo, prepoznavajo, ločujejo ali združujejo? »Glasba je imela najve-
čjo sporočilno moč,« enostavno razloži Marko Kunst, ki je bil poleti leta 
1996 pobudnik in organizator zavzetja zaprašene kleti pod odrom Kultur-
nega doma v Bistrici ob Sotli. Prostor je poimenoval 'Metulj,' ker ga je ravno 
v tistem času prevzela avtobiografska knjiga Henrija Charriera o dolgem in 
mukotrpnem boju za svobodo po krivem obsojenega jetnika v celi vrsti naj-
bolj zastraženih zaporov.

In ravno za to gre – za boj za svobodo. V letih odraščanja se vsak bori zanjo, 
beži iz oklepa staršev, šole, avtoritet. Bolj ko je ta boj težak in dušeč, bolj je 
ta boj radikalen, bolj gre na nož. In šlo je na nož. Izza na videz zgolj zaba-
ve, druženja, alkohola in 'power flower' se skrivajo v resnici življenjsko po-
membni vzgibi. Marsikdo ne ve, kako močan je lahko prijem posesivnih in 
zahtevnih staršev, včasih preoblečen v pošast avtoritete in nasilja, včasih v 
mehko vseprisotnost pretirane navezanosti. Izviti se iz tega prijema je (bila) 
ena najtežjih preizkušenj za vsakogar od nas, ampak obenem ključna za to, 
da lahko odrastemo v avtonomne, samoiniciativne in odgovorne osebe. 

Vsi se moramo v času mladostništva izboriti za svojo svobodo, pa naj stane 
kar hoče. Tako imenovana 'alternativa' je eden od načinov, in čeprav je iz 
perspektive tistih, ki vanjo nikoli niso bili vključeni, morda videti tuja in 
grozeča, je v resnici dragocena. Ukvarjanje z organizacijo dogodkov, z glas-
beno ustvarjalnostjo, gradnja in urejanje prostorov, čiščenje in 'saniranje 
posledic' ... vse to predstavlja delovanje zaradi ideje, zaradi načela, vlaganje 
truda v stvari, ki ti nekaj pomenijo, v katere verjameš. To je šola, ki te zazna-
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muje in spremeni. Že mogoče, da vse to uvidiš šele s časovno distanco 
(morda pa celo nikoli ne uvidiš), ampak ostane spomin, spomin na zado-
voljstvo, na občutek pripadnosti in prostosti.

V življenju smo velikokrat primorani delati reči, v katere ne verjamemo, ki 
nam nič ne pomenijo. Kakor da smo ujeti na zakleti vlak, ki potuje od posta-
je do postaje, od vrtca do šole, od faksa od dela, od penzije, preko bolniške 
postelje, do večnega počivališča. Prej ko ugotovimo, da lahko skočimo iz 
vlaka (in se mogoče tudi malo potolčemo), več nadzora imamo nad življe-
njem, več odločitev sprejmemo avtonomno, in čeprav so bile nekatere slabe, 
lahko na koncu vseeno ugotovimo, da ni nihče odločal namesto nas.

Zgodba o zgodovini roka v Bistrici ob Sotli je zgodba o iskanju svobode in 
avtonomnosti.

Andrej Černelč, september 2016

Hic at Nunc oktobra 2005; 

zadnji koncert pred obnovo

Kluba Metulj

Po koncertu Demolition Group 

leta 2001

Ekipa BoSoroka leta 2015

O BISTRICI OB SOTLI

Na vzhodnem obrobju Slovenije se nahaja majhna občina Bistrica ob Sotli. 
Njeno naravno geografsko podobo zaznamujeta dve reki, po katerih je kraj 
dobil ime. Z zahodne strani je to Bistrica, ki se nedaleč stran od mednaro-
dnega mejnega prehoda s Hrvaško izliva v reko Sotlo. Naselje, danes znano 
kot Bistrica ob Sotli, je skozi svojo zgodovino zamenjalo več imen: po vrsti 
Leskovec, Sveti Peter pod Kunšperkom in kasneje Sveti Peter pod Svetimi 
gorami; poimenovanje po zavetniku krajevne cerkve 'Šempeter' (ali pa 
'Šompeter') se je med domačini ohranilo do danes.

Pokrajina ob srednji Sotli je umeščena med najboljša vinorodna območja in 
le malo domačinov nima vsaj nekaj vrst vinograda. Gosta poselitev in drob-
na posest sta povzročili, da je bilo v obdelovanje vključeno vsako kolikor to-
liko primerno zemljišče, tako da je Srednjesotelsko gričevje, kamor geografi 
vključujejo ta prostor, postalo ena izmed slovenskih pokrajin z nadpovpreč-
no velikim deležem obdelovalnih površin, ki pa jih ljudje v zadnjem času 
pogosto opuščajo. Sicer pa je zaradi raznovrstnosti, slikovitosti in neokr-
njenosti krajine ter življenja pod Orliškim hribovjem celoten prostor občine 
umeščen v zavarovano območje regijskega Kozjanskega parka. Bistrica je 
znana tudi po Svetih gorah. To starodavno kultno središče na bližnjem gre-
benu Orlice je s svojimi kapelami in osrednjo Marijino cerkvijo že od nekdaj 
priljubljena romarska točka. 

Bistrica ob Sotli je samostojna občina od leta 1999. S približno 1400 prebival-
ci je ena manjših slovenskih občin. Na 31 km2 njene površine se razprostira 
11 vasi: Bistrica ob Sotli, Dekmanca, Črešnjevec, Hrastje, Križan Vrh, Kun-
šperk, Ples, Polje, Srebrnik, Trebče in Zagaj. Teritorialno sodi v Savinjsko 

Naselje Bistrica ob Sotli
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regijo, upravno v enoto Šmarje pri Jelšah, gospodarsko pa pod okrilje dveh 
regij, Savinjske in Posavske. Poleg prevladujoče kmetijske dejavnosti ter ne-
kaj manjših obrtniških in trgovskih obratov v občini delujejo vrtec, osnovna 
šola, pošta, knjižnica, zdravstvena postaja, bencinska črpalka, nekaj trgovin 
in gostinskih lokalov. Precej domačinov si služi kruh v Gorenju, eni od po-
družnic velenjskega podjetja.

V srednjo šolo hodijo mladi v Celje, 
Brežice, Šentjur, v Rogaško Slatino, 
nekateri tudi kam dlje. Univerzite-
tno izobrazbo najpogosteje pridobi-
vajo v Ljubljani ali Mariboru. Cestne 
povezave so slabe, železniške pove-
zave ni, avtobusi vozijo redko. Mož-
nosti za zaposlitev so slabe. Vse to 
ima za posledico, da veliko mladih 
išče možnosti za zaposlitev in boljše 
življenje v drugih krajih. 

Sicer pa je Bistrica znana po svojem 
kulturnem utripu in močni društve-
ni dejavnosti. Deluje cela vrsta dru-
štev, njihove aktivnosti pa vklju-
čujejo vse generacije in pokrivajo 
različna interesna polja. V organiza-
ciji društev tako potekajo ljubiteljske 
kulturne aktivnosti, športne aktiv-
nosti in športno-zabavne prireditve, 
sejmi in druge tradicionalne priredi-
tve, koncerti, predstave, predavanja, 
razprave, izmenjave in še marsikaj. 

Pri tem pa se sploh nismo dotaknili mladinskih dejavnosti in glede na 
majhnost kraja močne glasbene scene, ki se je razvijala vzporedno in v ne-
posredni povezavi s klubskim prostorom. In ravno rock in ostala t.i. 'alter-
nativna' glasbena scena, pri čemer mislimo tako na avtorsko ustvarjanje kot 
na prireditveno dejavnost, je predmet pričujoče publikacije. Ampak preden 
se lotimo te scene, ki v času priprave tega besedila obstaja že več kot 20 let, 
moramo spoznati korenine.

Soteska reke Bistrice, 

po domače Prišjek

MLADINCI

Zgornji časopisni izrezek razkriva veliko željo in trud, da se v Bistrici ob 
Sotli uredi zadružni dom; sredstva zanj, prav tako pa ure dela, so vložili 
domačini. Zgradba, ki ji danes rečemo Kulturni dom, je sicer stala že pred 
letom 1949. V knjigi 'Med biseri dediščine' je zgodovina te zgradbe popisa-
na tako:

»Žarišče krajevnega kulturnega dogajanja je že dolga desetletja Kulturni dom Bi-
strica ob Sotli. Poslopje, kjer se odvijajo tako kulturne kot zabavne prireditve, je 
pred drugo svetovno vojno postavilo Prosvetno katoliško društvo. Ker to ni imelo 
svojega denarja, si je omislilo poseben vir zaslužka, organizacijo treh loterij. Prvo 
je društvo izvedlo v letu 1925 in z njenim izkupičkom kupilo parcelo za gradnjo. 
Pozimi 1926/27 in v enakem obdobju v naslednjem letu sta stekli še dve loteriji, z 
njunim izkupičkom, dodatnim posojilom pri krajevni posojilnici, dajatvah v lesu in 
prostovoljnem delu krajanov je društvu uspelo dograditi kulturni dom. Njegova 
gradnja se je pričela leta 1927 in potekala vse do novembra naslednjega leta. Blagos-
lov nove zgradbe se je dogodil na Martinovo 1928. leta. [...] Leta 1938 so ob domu 
uredili še telovadišče, v glavnem na župnijski zemlji. V medvojnih letih so kulturni 
dom uporabljali Nemci, ki so ga preimenovali v Haus der Steier.
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V prvih povojnih letih se je z razširitvijo zadružništva začela akcija za zgraditev 
zadružnega doma ter hkrati preureditev prosvetnega doma. Leta 1947 so začeli z 
gradnjo, nato pa v novo urejeni stavbi odprli posojilnico, knjižnico in čitalnico, tr-
govino s skladišči in vinsko klet. Januarja 1950 se je že odvijala slovesna otvoritev 
zadružnega doma, enega najlepših v okraju.

»V dvorani so se ob raznih priložnostih še vedno odvijale dramske predstave, prosla-
ve in veselice, hkrati pa je od leta 1951 služila kot kinodvorana s tedenskim pred-
vajanjem filmov. Ob krajevnem prazniku dobro desetletje kasneje je bila pod odrom 
dvorane urejena klubska soba, v letu 1974 pa je v kraju začela ponovno delovati 
stalna knjižnica, ki je prav tako dobila mesto v kulturnem domu.«

*

'Dobro desetletje kasneje' (datum torej ni natančno naveden, vsekakor pa 
gre za šestdeseta leta) je bila torej urejena klubska soba pod odrom dvorane. 
Gre za prostor, ki je tudi danes šempetrski klub. Na tem mestu vključuje-
mo izčiščeno transkripcijo intervjuja z Andrejem Čepinom. Sin za preno-
vo zadružnega doma ključnega Franca Čepina je bil eden od nadebudnih 
mladincev, ki so poskrbeli, da je prvi klubski prostor za mlade v zgodovini 
Bistrice ob Sotli odprl svoja vrata. Čeprav je spomin po več kot petdeset 
letih že nekoliko zabrisan, je pogovor z gospodom Čepinom razkril mar-
sikatero dejstvo o pionirskih časih mladinskega organiziranja v Bistrici ob 
Sotli, prav tako pomembno pa je, da je uspel pričarati vzdušje tistega časa.

Gradnja zadružnega 

in preureditev Kulturnega doma

Kulturni dom danes
ANDREJ ČEPIN: »PUNCE SO BILE PA LEPE.«

Metulj: Če ni skrivnost: kateri letnik ste?

Čepin: 53 letnik sem, rojen januarja. To je bilo tisto leto, ko je bil predsednik 
Tito izvoljen za prvega predsednika tedanje FDRJ. Pa tega leta je Stalin umrl. 
Predsednik Tito je bil izvoljen točno na moj rojstni dan, 14. januarja 1953. S 
tem je bilo konec informbiroja.

Metulj: In celo življenje ste živeli v centru Bistrice?

Čepin: Ne. Od začetka smo živeli na Senovem, kjer je mama bila učiteljica. V 
Šempeter sem prišel v četrti razred. To je bilo pa nekje leta 62-63.

Metulj: Kulturni dom je seveda obstajal že prej ...

Čepin: Ja, seveda, Kulturni dom je bil že pred vojno narejen. Kdo ga je delal 
takrat, ne vem, vem pa, da potem, ko so ga dokončevali - imam še slike pa 
en članek iz časopisa zrezan - je bil moj oče Franc dosti aktiven pri tej grad-
nji. No, ni bil samo on, cela vas je gradila. Takrat so še bili udarniki in se je 
še dalo skupaj stopiti. Niso gledali, koliko bo kdo naredil, ampak kaj lahko 
nekdo naredi.

Metulj: Kako se spominjate svojih najstniških let? Kako ste se takratni najstniki 
zabavali? 

Čepin: Tako, kot zdaj vi. Po mojem je vedno isto. Zgodovina se ponavlja, 
vedno starejši reče za mlade: 'ah, to ni nič v primerjavi s tem, kako je bilo 
včasih. Mi smo se znali zabavat, tole pa zdaj nič več ni.' In verjetno so tudi 
za nas rekli starejši pred nami, da to ni nič, kar mi delamo, da so se znali oni 
bolje zabavat. Pa mislim, da je res bilo v Šempetru vsej po vojni to družabno 
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in družbeno življenje zelo, zelo razvito. So bili bolj aktivni, različna društva 
so bila. No, saj vzroki so znani, zakaj je danes drugače kot je bilo takrat: te-
levizija, mediji ... Zdaj je pa sploh prišlo do absurda, ko se ljudje samo še s 
sabo ukvarjajo. Sploh mladi. Ne bi se zdaj o tem pogovarjali ...

Takrat smo se mi zabavali, za nas je 
bilo to dovolj. Če ni bilo v Šempetru 
dovolj zabave, pa če smo imeli mož-
nost (sicer možnosti so bile male), 
smo se odpeljali kam. Atomske to-
plice, pa Čatež, mogoče Tuheljske 
toplice. Saj doma pravzaprav ni bilo 
kake zabave, take, da bi jo kdo drug 
delal. Če smo jo hoteli, smo si jo mo-
rali naredit. In to so bile potem zaba-
ve v Klubu. 

Prvi takšen dogodek v vasi, ki se ga 
jaz spomnim, je bil, ko je naša druž-
ba sošolcev (pa kakšno leto starejši 
ali mlajši) priredila disko ples. Jaz 
sem plakate narisal, dva plakata. 'Ka 
pa zdaj to v Šompetrem, ka bojo pa 
to meli?' In smo se takrat s Feliksom 
(lokalni gostilničar) zmenili, da nam 
eno sobo rezervira tam eno soboto, 
samo za nas, da ne bi noben drug 
mogel priti noter. In smo to imeli. 
Jaz sem prinesel gramofon, Iskrin 
'Mini,' štiri ali pet vatov je imel, pa 

v pokrovu zvočnik. Vse skup nič, ampak v tistih časih drugega ni bilo. In 
smo se dobili sošolci, prinesli plošče, jaz sem imel precej plošč. In smo tam 
plesali, družili smo se. Je bil pa tisti večer šank čisto poln, ker so bili vsi 
radovedni, kaj bo ta disko ples, kaj se bo to dogajalo v gostilni. Potem smo 
imeli še en tak večer pri Kranerju (še en lokalni gostilničar). Naslednji pa že 
bil že spodaj v klubu.

Metulj: Katerega leta približno?

Čepin: To smo bili srednješolci, jaz sem hodil v srednjo šolo leta 67 ... Tako 
da je bilo to nekje konec 60-ih let.

Vaje skupine Začarani krog, 

ki je delovala v Kozjem in redno

 polnila tamkajšnji gasilski dom; 

vodja ansambla je bil Franci 

Černelč iz Bistrice ob Sotli

Metulj: Lahko razložite, kako se je reklo temu društvu ter kak je bil kontekst nje-
govega delovanja?

Čepin: Ja, to je bilo vse pod okriljem mladinske organizacije, Zveza mladine 
Slovenije, ZMS. To je bila osnovna organizacija v Bistrici, tako kot v vsakem 
kraju. Mi smo rekli 'mladina.' Mladinska organizacija je imela predsednika, 
spomnim se, da je bil Ivan Lipej predsednik, tudi moj brat kasneje. Predse-
dniki se sicer niti niso toliko ukvarjali s tem klubom, to je bilo bolj samoini-
ciativno. Mi pravzaprav nismo imel nobenih funkcij.

Metulj: Kak je bil urnik kluba? Se je tam pretežno vrtela muzika in se je plesalo, ali 
so obstajale še kakšne druge vsebine?

Čepin: V glavnem je bila muzika, imeli smo šank. Za sedet je bilo, gramofon 
je bil, kasneje so se še kakšni drugi gramofoni prinesli, malo močnejši, boljši. 
Imeli smo plošče, pa se je poslušalo, malo smo plesali, dali smo gor rdeče 
luči, in to je bilo to. Določene osebe s kraja so pošiljale svoje otroke gledat 
na tisto spodnje okno, kaj delajo tam notri. Nič nismo delali, kaj bomo pa 
delali, ne? 

Ampak drugače kakšnega urnika ni bilo, niti ne vem, kdo je imel ključ, mis-
lim, da je moj brat skrbel, pa še kdo, za ta ključ. Pa je vse to 'laufalo.' Pijačo 
smo nabavljali doli v trgovini. 

Žal s tega kluba nimam niti ene slike, pa sem se dosti ukvarjal s fotografijo. 
Ampak nisem imel fleša. Kar smo delali na igrišču, se je dalo slikati, iz kluba, 
kjer je bolj temno, pa nimam niti ene fotografije. Mogoče bi imel kdo drug, 
ampak tudi ne verjamem ...

Metulj: Kaj pa udeležba?

Čepin: Je bilo kar dosti ljudi, smo bili pa veseli, če je prišel kdaj kdo od 
drugod. Jih ni dosti prišlo, ampak kdaj pa je kdo prišel. Takrat ni bilo toliko 
avtomobilov. Drugače pa so bili v glavnem krajani. Jih je bilo sigurno kakih 
dvajset notri. Nismo bili trije ali pa štirje, tako da je bilo vzdušje kar zani-
mivo, dobro. Kasneje, ko so prišli pa mlajši od mene, ki so zdaj stari, kaj pa 
vem, okoli petdeset, petinpetdeset, imajo pa svojo lastno izkušnjo, bi moral 
njih vprašat. 

Metulj: S sabo imate nekaj starih plošč ...

Čepin: Ja, tu imam nekaj plošč, je pa dosti takšnih, ki jih nimam več. V glav-
nem so se same 'singelce' vrtele, ker so bile cenovno najbolj dostopne. Pa 
'singlica' je bila hit in tisti hit si hotel slišat, ne pa, da bi zaradi enega hita ali 
dveh moral cel album kupit. 
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Plošče smo nabavljali v Celju v trgovinah, pa še kje drugje. V glavnem so 
bile jugoslovanske, iz teh festivalov, Split, Zagreb ... Mišo Kovač, pa Ljup-
ka Dimitrovska, Ivica Šerfezi, to so nekatere od teh jugoslovanskih. Bile so 
tudi recimo iz festivala Sanremo kakšne dve, tri. Potem pa še od slovenskih, 
seveda, takrat je Oto Pestner začenjal, pa takrat je bil še Pepel in kri ... Novi 
fosili so že takrat bili... Od tujih pa imam tule Nazareth, Bee Gees, to so taki 
hiti, kot smo jih vrteli. 

Če je kdaj kdo prišel z dolgimi lasmi s Celja s šole, to smo vsi gledali; eni 
so se zgražali, enim je bil pa frajer. Jaz jih takrat nisem imel, mislim, da ne. 
Rado (Andrejev prijatelj) jih je pa imel, pa še kdo drugi tudi. Beatles smo 
rekli takšnemu in starejši so se seveda zgražali.

Metulj: Kak je bil moderno oblečen mladenič v zgodnih 70h?

Čepin: Kavbojke na zvonec, niti ni nujno, da so bile spodaj zarobljene, so 
bile lahko napol pohojene. Pa tesna srajca v životu, pa veliki ovratniki na 
špico.

Metulj: Pa gumb odpet?

Čepin: To absolutno. Pa dolgi lasje, širok pas, pa če je bil kdo z veliko šnolo.

Metulj: Kaj pa punce?

Čepin: Punce so bile pa lepe. Mlade so bile, pa lepe, tako, kot so danes – 
lepe, pa mlade.

*

Gospod Andrej Čepin je predlagal, da se pogovorimo tudi s kom malo mlaj-
še generacije. In res smo opravili obsežen intervju s Franjem Debelakom. 
Gospod Debelak je danes župan Bistrice ob Sotli in pogovor je potekal na 
sedežu občine. Povzemamo nekatere posebej zanimive dele.

FRANJO DEBELAK: »MI SMO ZAPOZNELA WOODSTOCK 

GENERACIJA«

G. Debelak je začel skupaj z vrstniki aktivno delovati v disku leta 1978. Spo-
minja se nekaterih starejših, ki so prostor vodili pred njim: Jože in Andrej 
Čepin, brat Jožko Debelak, Alenka Zorenč, Stane Dragovan ... To generaci-
jo je počasi zamenjala njegova – od vrstnikov je najprej izpostavil Sandija 
Špoljarja, saj sta Franjo in on bivala v centru Bistrice ob Sotli in tako lažje 
sodelovala pri organizaciji žurov v klubu. Aktivni so bili tudi bližnji sosedje 
Franc, Tomo in Lučka Zorenč, pa Miran Vehovar, Mojca Grgič, Franc Babič, 
kasneje tudi 'kreativki' Bojana in Irena Romih, pa še kdo.  

Generacije v disku so se dosledno menjevale. Tudi Franjo se je v času štu-
dija postopoma umaknil. To je bil naravni razvoj dogodkov, saj se zaradi 
slabših prometnih povezav študentje niso vračali domov vsak konec tedna. 
To pa ni pomenilo, da generacije niso imele stikov. Dramska skupina, ki je 
bila tedaj zelo aktivna, je združevala večji razpon generacij, predstave pa so 
vedno znova popolnoma napolnile dvorano. To gre pripisati kulturnemu 
utripu, ki je bil takrat zelo živ, toda Franjo poudari, da je bilo takrat v kraju 
tudi več ljudi: »Tik pred vojno nas je bilo 3500, po drugi svetovni vojni 2000, 
kar je proti temu, kolikor nas je danes, veliko.«

Mladinski klubski prostor je imel takrat dva vhoda, razen tistega v zunanji 
steni še enega neposredno iz dvorane. Majhen prostor, ki mu danes pra-
vimo 'šok soba,' je bil dvignjen nekoliko višje in imel na stropu odprtino. 
Prostor je bil svojčas namenjen šepetalcem. Na odru je bila zlata školjka, ki 
je zakrivala glavo tistega, ki je pomolil glavo skozi to luknjo. Na stenah klu-
ba je bil ladijski pod, ki ga je vgradila prejšnja generacija. Te stene so potem 
prebarvali na temno sivo-vijoličasto barvo, po tleh pa so bile za čiščenje zelo 
problematične sivo-modre vinilne plošče. Če je kdo padel po tleh, se menda 
umazanije sploh ni več dalo sprati z obleke. 
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Franjo Debelak je bil dijak elektrotehnične šole in je tako sestavil nekaj opre-
me, ki se je uporabljala v prostoru, ki so mu takrat sicer rekli 'Disko.' Med 
drugim je sestavil prvi eno-kanalni petdeset vatni ojačevalec. »In sem si 
mislil, oh, to pa fajn razbija ... In je bilo dovolj, ampak tam leta 81, 82 pa je 
nov ojačevalec imel 500 vatov, pa stereo tehnika je že bila« Prostor je pre-
mogel tudi preprost tri kanalni lightshow, ki je deloval na navadne žarnice, 
imel pa je vgrajen mikrofon in je utripal v ritmu. V kotu je bil zaščiten pros-
tor za DJ-ja - zastekljena dvignjena kletka. Oprema za DJ-je je bila sprva od 
Franca Babiča izposojen glasbeni center Gorenje, ki je imel dva kasetofona 
in gramofon. Kasneje se je nabavil klubski kasetofon, ojačevalce so mladi 
sami 'klepali'. Tudi zvočnike so sestavljali sami.«

Ekipa je bila po besedah sogovornika odlična, dogodki pa nabito polni. Do-
gajalo se je vsako soboto, priprave pa ponavadi že dan prej. To je bil razlog, 
da je Franjo hodil skoraj vsak vikend domov, gotovo pa je enako veljalo 
še za veliko Bistričanov približno njegovih let. Ampak niso prihajali samo 
domačini, tudi mladi iz drugih krajev, vse od Šmarja pri Jelšah do Krškega, 
pa od Lesičnega do hrvaškega Zagorja. »Spomnim se nekaj deklet, ki so jih 
mame pripeljale in so čakale zunaj v avtomobilih dve, tri ure in potem so 
morala dekleta domov. Ampak so prišli.«

Prepovedanih drog po besedah sedanjega župana ni bilo, je bilo pa vedno 
dovolj alkohola. Vino so prinesli iz domačih kleti, pivo - obvezno Laško, 
nikoli Union - pa so kupili v trgovini. Takrat se je začelo z bambusi, mešali 
pa so tudi Jupi z vinom, Cocto s čokoladnim likerjem ... 

Za razliko od današnjega Kluba Metulj v Disku ni bilo koncertov v živo. V 
glavnem so se vrtele kasete. Tudi Franjo jih je včasih vrtel in jih ima nekaj še 
vedno shranjenih. Večinoma so jih snemali sami. »Včasih si čakal na radijski 
postaji kakšno novo pesem, pa si posnel.« Dostikrat je posnel tudi kakšno 
pesem, ki jo je oddajal legendarni Radio Luxsembourg. Ker je bil signal 
tega radija pri nas zelo šibek, je bila kakovost posnetkov slaba, ampak »z 
glasnostjo si v klubu marsikaj zapakiral.« 

Sčasoma so DJ-ji dobili izkušnje in so znali tempirati vzdušje. Najprej bolj 
udarna glasba, po polnoči ali pa proti jutru pa se je začela bolj počasna glas-
ba, da so se ljudje malo umirili. Z besedami g. Debelaka: »Proti koncu, bolj 
ko jih umirjaš, prej se jih rešiš.« Razloga za to, da je treba ljudi čim prej spra-
viti domov, sta bila dva: treba je bilo naslednje jutro ali pa vsaj do nedelje 
popoldne pospraviti in počistiti prostor, hkrati pa so na tak način poskušali 
preprečevati (sicer dokaj pogoste) pretepe.

Skozi pogovor je sogovornik omenil precej izvajalcev, ki so se vrteli v Dis-
ku: Abba, The Bee Gees, Rolling Stones, AC/DC ... »Mi smo zapoznela Wo-
odstock generacija. 1968. leta je bilo to v Ameriki, čez železno zaveso k nam 

pa je to prišlo bolj počasi.« Z nasmeškom na obrazu pove, da so se v njihovi 
hiši poslušale slovenske popevke ter nemški šlagerji, »disco je bil pa neza-
slišan za mojo mamo, za očeta pa sploh [...] Zato se jaz danes ugriznem v je-
zik, ko ne dojemam te glasbe, je ropotanje za mene, tako, kot je bilo takrat za 
njih.« Od takratne jugoslovanske scene je izpostavil skupine Bijelo dugme, 
Crvena Jabuka, Buldožer, Lačni Franz, Pankrte, tudi Pepel in kri. 

Izvedli pa so tudi nekaj tematskih dogodkov. Imeli so celo literarne večere, 
ampak vsak večer se je zaključil z disco zabavo. Proti koncu obdobja, v ka-
terem je Franjo aktivno sodeloval, je nekaj umetniških idej prispevala Irena 
Romih, zdaj akademska slikarka, pa tudi njena starejša sestra Bojana.

Je bil Disko klub tudi prostor za razpravo, za kritično refleksijo? Odgovor je 
v glasbi. Takrat se je v disku poslušal 'dekadentni Zahod' in na nek način je 
glasba odpirala obzorja. V politiki so bile pač omejene informacije, »ampak 
glasbe pa se ni dalo ustaviti.« Sicer pa se Franjo nekih družbeno-kritičnih 
razprav iz disko kluba ne spominja, čeprav je v začetku osemdesetih zaznal 
spremembo politične klime. Prej je bil po njegovem občutku jugoslovanski 
duh močan. »Konec koncev so bile službe, šola je bila zastonj, študij je bil 
zelo poceni ... Mladinske brigade so nam naredile veliko dobrega in prijet-
nega. Ni bilo nekega disidentstva, ker nismo čutili potrebe.«

Za konec nas je zanimalo, kako gleda na situacijo, v kateri smo društva in 
drugi mali prireditelji danes, ko se moramo pečati s Sazasom in IPF-om, 
plačevati varnostnike ... »Hah. Na poti iz totalnega kaosa v totalni nadzor. 
Torej Big Brother. Zdaj, v digitalni dobi, smo popolnoma pod nadzorom. 
Do kod lahko to gre? Takrat je kontrabant deloval na pol legalno ... saj nikoli 
ni bilo čisto legalno, ampak se je toleriralo, ker je šlo za majhna sredstva in 
za dober namen. Danes smo pa v nekem krču, ko država hoče vsak cent iz 
tebe iztržiti in nekje se bo to moralo ustaviti.« 

*

Imamo dokaze, da je disko vsaj občasno deloval vsaj še do leta 1987, na-
tančnega trenutka, ko je za nekaj časa zamrl, nismo uspeli zabeležiti. Po-
polnoma jasno pa je, da je prostor, v katerega sta spomladi 1995 vstopila 
Marjan in David, bolj spominjal na zapuščeno ropotarnico, kot pa na mla-
dinsko prizorišče. 
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KLUB METULJ

ZAČETKI

Soseda, bratranca in vrstnika Da-
vid Černelč in Marjan Kunej sta 
se že od malih nog lotevala raznih 
podvigov. Med drugim sta zgradila 
hišico v gozdu, kasneje pa opremi-
la lasten fitnes (uteži sta izdelala iz 
betona, naprave za trening pa ustva-
rila s pomočjo vrvi in škripcev). V 
zadnjih razredih osnovne šole sta 
postala pozorna na to, da v okolici 
deluje precej diskotek. Med drugim 
so imeli disko v Kumrovcu, v Šmar-
ju, v Sodni vasi itd. Od učiteljev in staršev sta slišala, da je bil nekoč disko 
tudi v Bistrici, pod odrom kulturnega doma. Hitro sta se odločila, da bosta 
poskusila obuditi ta prostor. 

Kolikor se David spominja, sta z bratrancem že konec leta 1994 spraševa-
la Jožefa Pregrada, takratnega predsednika krajevne skupnosti in kasneje  
župana Bistrice ob Sotli, če bi lahko pripravila zabavo v tem prostoru in ga 
tako morda obudila k življenju. On ju je napotil po ključ h gospodu Hriber-
šku, takratnemu hišniku kulturnega doma. In potem je trajalo cele mesece, 
preden sta od Hriberška uspela dobiti ključ. Vedno je ravno nekam odhajal, 
ni imel ključev pri sebi ali pa se je prostor ravno tiste dni potreboval ... 

Tako sta prvič vstopila v prostor, ki je danes znan kot Klub Metulj, šele 
enkrat spomladi leta 1995 (David se raje ni opredelil do meseca natančno, 
kajti minilo je preveč časa, da bi lahko bil prepričan). Bivši disko je bil takrat 
že prava starinarna: skoraj do stropa naložen z raznim pohištvom, opusteli-
mi odrskimi rekviziti, zložljivimi stoli dvorane in raznimi drugimi predme-
ti ... Bil je tudi temačen in umazan, skratka, v izjemno slabem stanju. Vse to 
pa ni ustavilo njunega zagona.

Najprej sta izpraznila vseh 64 kvadratov prostora. Od stvari, ki so bile v 
prostoru prej, sta ohranila samo nekaj stolov in miz. Nato sta se celo lotila 
nameščanja žarnic po kotih in stenah, kar je bilo zaradi preperelih električ-
nih instalacij, dotrajanih stikal in seveda tudi neznanja obeh entuziastov do-
kaj nevarno početje. Tako se je zgodilo, da je Marjana enkrat pošteno streslo. 
David se spominja, da je kar ne lepem stal zraven njega, še nekaj trenutkov 
nazaj pa je bil na železni mizi in povezoval kable. Na srečo je incident minil 
brez posledic.  

David v klubu

med obnovo leta 2006

Sicer pa so bile za osvetlitev namenjene doma prebarvane navadne žarnice, 
ki so s časom nekoliko potemnile po robovih. Nabrala sta nekaj 'strarterjev' 
iz halogenskih luči, zaradi katerih naj bi žarnice lepo utripale, in bila precej 
razočarana, da je bil efekt 'mežikanja' luči precej manj spektakularen, kot 
sta si zamišljala. Prostor je bil tudi že lepo očiščen (pri čiščenju sta pomaga-
li sošolki Petra Misija in Natalija Geršak), potem pa ... se je vse skupaj kon-
čalo preden se je sploh zares začelo. Fanta sta, kakor v tistem obdobju skoraj 
vsak dan, prišla do vhoda v klub, toda ključ ni več odpiral. Nekdo je zame-
njal ključavnico. Ta zahrbtna poteza jima je popolnoma pobrala voljo in 
nista več niti poskušala priti do novega ključa. 

Tako se je končala Davidova in Mar-
janova saga prostora pod odrom 
kulturnega doma. Njun trud ni bil 
poplačan, toda generacijam mladih 
v Bistrici sta odkrila ta prostor, kar 
je ključno. Brez tega mladina leta 
1996 kluba ne bi pridobila - oziroma 
si ga priborila nazaj. Z drugo besedo, 
pripravila sta teren. 

Pogovor z Davidom, na katerem temelji ta približna rekonstrukcija dogod-
kov, smo opravili v oktobru 2016. Marjan Kunej teh spominov žal ni mogel 
dopolniti, saj je leta 2005 tragično umrl v prometni nesreči. Star je bil 25 let. 

*

Manuel Šterlek – Korla in Marko Kunst – Buba, danes že skoraj štiridese-
tletnika, sta po dolgih pripravah v gostilni pri Pavlinu le privolila v to, da 
spregovorita nekaj besed o Klubu Metulj. Težko bi rekli, da sta zelo skrbela 
za zgodovinsko eksaktnost, ampak v njunih izjavah je vseeno veliko resni-
ce. Ta pogovor enostavno moramo objaviti takega kot je – v pristnem šom-
peterskem dialektu in samo z minimalnimi popravki. Tema: začetki Kluba 
Metulj. 

Marjan Kunej – vzeto iz 

dokumentarca Urok (2005)
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KORLA: »NI BLU DOBENE HIERARHIJE, PA N'Č.«

BUBA: »BLU JE POWER FLOWER. SUPER JE BLU.«

Metulj: Dobro, ajdi mi delamo, snema, REC. Vi ste leta 96 pröšli v plac …

Buba: Mi smo klüčanco dol stukli, sm pa jes doma fkrau uno z vodilnce, pol 
smo pa meli žur. 

Metulj: No, evo, tu me zanima. Kdej je bil ta prvi žur? Al pa, kdej ste vi prvič 
pogrüntali, da ta plac obstaja? Marko, ti si bil verjetno takrat v glavni vlogi, ne? 

Buba: Ka pa vem, meni se je žuralo takrat. No, sej se še mi zdej. V glavnem, 
mi smo hteli takrat svet spremenit, pa smo meli neke ideje pa ideale, pa bli 
rokerji, pa široke hlačnce, pa vse živo. Pankerji nismo bli nikul. 

Korla: Špicl je bil dva kedna.

Buba: Ja Špicl je bil ena dva, šternejst dni. Mi pa smo bli bolj power flower. 

Metulj: Power flower - flower power.

Buba: Ku de smo se mogoče pomotoma rodili malo kasneje, ku bi se mugli. 
Kölko let, de bi bli mi na Woodstocki? 

Korla: Emm, kr enih štrdeset let.

Metulj: Ka pol grunge muzika, al ka je blu tisto? 

Buba: Ja, tu tu. Pa, v bistvi ... širok spekter. 

Metulj: Ja, samo, je mela muzika vlogo, ne?

Buba: Muzika je bla itak, muzika je mela največje sporočilno moč. Izraža-
li smo se z videzom, z muziko, s tekstom, z vsem. Če gledaš to današnjo 
mladino, čisto drgač vse. Dobene te revolucionarnosti ni v folki, ne. Ka nej 
rečem, ni nam žal, jetre so šle, samo rokenrol je pa ostal. 

Metulj: Jetre se bojda obnavlajo. 

Buba: Ja, ja, samo bol počasi, kölko jih mi nücamo.

Metulj: Zdej, ti si mogoče bol za datume frik Manuel, kdej so bli te prvi žuri? Mis-
lim, prvo ni blu še bendov, je blu druženje. Pa kdu je biljardek prvleko?

Buba: Ja mi smo rableniga küpli s počenoj mizo, pol nam je pa un Dušan to-
tngrober preobleko, smo dali kr navadno desko. Tak in tak bi lahko marmor 
küpli, kölko je spil nam, ne. V glavem, fino je blu. 

Korla: Za plac smo že prej vedli, ker so ga na teh šulskih proslavah upo-
rablali za bekstejč in smo tam dol pač dubli svoj sendvič.

Buba: Aja, tam? 

Korla: Ja.

Buba: Pa na začetki se mi zdi da je bil ful zanemarjen, ni blu nč se mi zdi. 
Zapišeno je blu. 

Korla: Razn pol kölk sta David pa Kütna (Marjan Kunej) v red spravla stva-
ri, pa de so posnažli. Pol ne, je pa - ku jes za datume sm pa kr - no, za da-
tume, v tem primeru bojo letnce ... Mislim, da je blu tu šesndevedeset, na 
začetki počitnc, se pravi konec junija, začetek julija, ko je bla pač prva ta 
kao zabava. Sicer se je par dni prej že nuter dogajalo, ku so naši prijatli Mex 
pa tu nuter nekej rihtali stvari, de je blu nekej prpravleno. Potem pa je bla 
velika otvoritvena zabava. Marko je zrihtau takrat pijačo, lahko on pove, ne.

Buba: Pššš, snemle. Ja, pol pa tekú, samo po sebi je steklo.
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Metulj: In pol se je nekej cejta redno dogajalo, ste vsak den viseli dol bol ku ne?

Korla: Skorej vsaki den je blu.

Buba: Tak je blu puno, da si na eni nogi mugo stati nut. Tu je blu vse iz 
raznih občin.

Korla: Enkrat je šo naš prijatl Farmer (Jože Ulčnik) štet lidi in jih je blu pet-
ndevedest samo f klubi takrat. Mislim da takrat ko je on tu štel še ni blo bi-
ljarda nut, ker je kr nekej placa zavzel, lahko pa, da je bil, tega pa jes ne 
morem trditi. Ampak blu je, ku bi rekli Zagorci, Hrvati, 'krcato.'

Metulj: In večinoma je verjetno največja gužva bla čez vikend, ne? Čez kedn pa je 
blu bolj zasedanje rednih gostov?

Korla: Ne, v bistvi ne, zatu ker glavno jedro so bli srednješolci, ku so bli 
na počitncah takrat. In je pršo folk in Bizelskiga, Kozjega, in ni jömo sre-
di kedna kej delate. Okej, včasih smo klub zaprli, pa smo šli dol v Sodeje 
(soteska reke Bistrice), samo drgač je blu pa tüt sredi kedna. Sreda, četrtek, 
petek, sobuta.

Buba: Bolj je blu izi.

Korla: Ampak špica je bla res pol čez vikend ne. Ampak mej ku trideset lidi 
tüt sredi kedna ni blu. 

Metulj: Ka pa oprema? Dva Proel zvočnika, ena mešalka aktivna, ka? 

Korla: Nobenih Proelov ni blu. 

Metulj: Ka pa je blu?

Korla: Mislim, da si je negdu sposodo od Paganinija, kak se reče tu lepo, 
končna stopnja. Taka črna reč je bla tam v šok sobi. Pa neki zvočniki. Sploh 
ni blu CD plejerja, na kasete je blu vse. 

Buba: Mi smo naredli, pol ku je tüt elektronska glasba pröšla, smo tüt küpli 
par platic, pa navadne stare gramofone. Pa je bil večji žur ku pol ne vem 
kdej. 

Metulj: Kak ste razdelili naloge? 

Korla: Kake naloge?

Metulj: Ja ne vem, kdu je bil kelner, kdu 
je muziko rolal, kdu je pücal na konce, 
kdo je dostavlav, bla bla bla …

Buba: Ne vem, ka tu misliš.

Korla: Mislim, kölko se jes spum-
nem, ni blu dobene hierarhije pa nč.

Buba: Nč ni blu, blu je power flower. 
Super je blu.

Metulj: Baje, da je knjiga Metulj bla 
povod za ime kluba..

Buba: E, jes sm nekej bral, pol sm pa 
bil navdušen, me je prevzelo. Člo-
vek ku hrepeni po svobodi, pol ku jo 
ma, pa ne ve ka bi ž jo ... V glavnem, 
ja, pol pa ne vem kdu je meni reko, 
de sm predugo za enem šankom bil, 
pa sn Buba ratal. 

Metulj: Še nekej ... Je kaka zanimiva zgodbica iz šok sobe?

Buba: Jaa, ku bi stene guvurle, bi rekli. Ku bi stene guvurle ... Zetu jes nisn 
püsto prebelti. 

*

Začetno obdobje Kluba Metulj je bilo predvsem obdobje neobremenjenega 
žura. Glasba, ki se je poslušala v klubu, je bil takratni mainstream. Oddaja 
Videospotnice Televizije Slovenija je bila med mladimi izjemno priljubljena, 
MTV, VIVA in drugi glasbeni kanali so redno vrteli Nirvano, Pearl Jam, Me-
tallico in druge skupine s trdimi rokerskimi prijemi. To je bil čas, ko si lahko 
računal, da boš tudi na najbolj komercialnem radiu lahko slišal vsaj eno 
udarno rokovsko pesem na uro. Rok žuri so bili sredi devetdesetih običajna 
vrsta zabave za mlade, tudi na periferiji. V krajih okoli Šempetra so se po-
gosto odvijali koncerti, in to v prostorih, ki sicer niso bili namenjeni zaba-
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vam za mlade - najbolj tipično po gasilskih domovih. Tudi na zabavah ob 
različnih priložnostih, po vinskih goricah ipd., se je praviloma vrtela v glav-
nem rock glasba. Seveda je določen del mlade populacije poslušal tudi dru-
ge zvrsti, ampak nesporno se je domača in tuja alternativna glasba v tistem 
obdobju prebila v mainstream in zaznamovala večino mladostnikov tistega 
časa.

So pa nekateri glasbo spremljali bolj zavzeto kot drugi. Prostor, ki je mno-
gim Šempetranom močno razširil glasbena in še kakšna obzorja, je bil celj-
ski Kljub. Na podlagi pogovorov z bistriškimi protagonisti je v knjigi 'Na 
trdna tla' Rajko Muršič, redni profesor za kulturno antropologijo na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani, zapisal naslednje:

»Za nekaj generacij »vozačev« v šolo v 
Celje in nazaj je bil ključnega pomena 
legendarni celjski Kljub, ki je ob petkih, 
v času ko so dijaki čakali na vlak ali 
avtobus, prirejal glasbene matineje s 
predstavitvijo določenih glasbenih zvr-
sti, novejših plošč in scen. Kot so pove-
dali, so nekateri komaj čakali petka, ko so 
se lahko udeležili matinej, ki so potekale 
od 13. do 17. ure ter vsako uro prinašale 
drugačen komentiran pregled glasbe, od 
starega rocka, metala, crossoverja, do 
punka, grunga in drugih, takrat aktualnih zvrsti alternativne glasbe ter undergro-
unda. Poleg informacij o aktualni glasbi je bilo za mlade najpomembnejše druženje 
in spoznavanje tistih, ki so imeli ali oblikovali podoben glasbeni okus. Sogovorniki 
v Bistrici ob Sotli so povedali, da se je 'za petek živelo cel teden.'«

*

V Bistrici (in tudi v bližnji okolici) pa ni bilo nobenega prizorišča. Kot je v 
intervjuju izjavil Andrej Boštjančič – Ruda: »Sedeli smo pri Feliksu v kotu, 
imeli smo za liter vina, veliko več ne. Smo bolj kot ne bili odveč tam, tako 
sem se jaz počutil, no. Ali pa smo lovili tiste, ki so imeli avto in smo šli v 
Sašo. 'Saša' je bil disko v Sodni vasi, ampak disko, kjer se je dve tretjine 
muzike vrtelo take pač, kot se je po diskih vrtela, tretjina je bila pa rock, tisti 
rock, ki je bi takrat aktualen. Tudi Rage so zavrteli, pa Nirvano, Metaliko 
in te reči.«

Andrej A. Černelč – Špicl se spominja prvih začetkov dogajanja v Klubu 
Metulj: »Jaz sem znan po tem, da najboljši žur zamudim, tako da sem ura-
dno otvoritev zamudil, čeprav sem bil tam pet dni pred otvoritvijo, ko je 
gospod Buba nabavil dva platoja viskija in smo že pred otvoritvijo kar dos-

Koncert Danija Kavaša 

v celjskem Kljubu

ti spili, ampak na dan otvoritve sem jaz žal šel nekam drugam žurat.« 
Čeprav Špicl tega ni omenil, pa se je pred otvoritvijo prostor tudi intenziv-
no urejal, čistil, opremljal. Otvoritev, kot je v intervjuju že omenil Korla, je 
bila konec junija oz. začetek julija 1996. Natančen datum ni znan. 

To zgodnje obdobje kluba Metulj je bilo v prvi vrsti obdobje neobremenje-
nega žura. V nekem obdobju je bila glavna atrakcija biljard, nekoliko kas-
neje ročni nogomet, ampak ključno je bilo, da so se tam zbirali mladi, se 
družili, zabavali. V začetku se je dogajalo skoraj vsak dan, ko se je začelo 
šolsko leto, pa pretežno čez vikende. Vid Drašler pojasnjuje: »V srednji šoli 
smo bili v Celju, Brežicah, Mariboru, Ljubljani, povsod, in v petek si šel v 
klub, ker si vedel, da boš srečal tam frende iz Bistrice. To je bilo v bistvu že 
dovolj takrat. Nisi moral iskat ljudi po gostilnah, samo šel si tja in si imel 
vse frende na dosegu. To je bila za mene najbolj važna stvar.« 

Špicl med intervjujem Vid med intervjujem
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KONCERTI

Andrej Boštjančič - Ruda, ki je danes, tako kot Vid, izvrsten glasbenik, je bil 
glavni pobudnik koncertne dejavnosti. »Bilo je tako, da smo se not zbirali, 
'hangali' smo, se družili. V beticah so se razvijale različne stvari. Pa se mi je 
zdelo, da bi bilo smiselno, da pač ... Različni interesi so bili, tako kot vedno. 
Ene so zanimali te reči, ene druge. Mene je muzika toliko zanimala, da se mi 
je zdelo super, da bi ta plac izkoristili, da bi imeli koncerte v njem. Drugi so 
mislili drugače, ampak sem zgleda bil jaz najbolj trmast.« 

Prvi koncert je bil 27. decembra leta 
1997. Nastopili so Dežurni krivci. S 
tem se je vzpostavila povezava, ki 
je kasneje pripeljala do fenome-
na, da so Bistričani, dostikrat celo 
z avtobusi, potovali v Sveti Jurij ob 
Ščavnici na tradicionalni rock fest 
'Jürjovo je!' in da so na tem festivalu 
vsako leto nastopali bistriški ben-
di. Ampak konec leta 97', leto in pol 
po odprtju kluba, je bilo bistveno 
predvsem to, kar je izpostavil Simon 
Černelč, ustanovitelj prvega bistri-
škega benda: »Takrat, ko sem bil na 
tem koncertu, sem si mislil, 'mogo-
če bi pa lahko tudi jaz, čeprav sem 
bil glasbeni analfabet, čeprav nisem 
imel glasbene šole pa nič ... Takrat se 
mi je pa zdelo, 'mogoče pa se bi dalo 
tudi bend naredit,' ko sem videl te 
frajerje iz Prlekije, kako ga 'žgejo.'« 

Andrej Antonijo Černelč - Špicl je razvoj dogodkov sintetiziral tako: »Če sta 
David pa Marjan zaskvotala plac, ga je Buba nekak izrabil v pravo smer, na-
kazal pot, v klub spremenil iz ene sobe za druženje, ga je pa Ruda s svojimi 
koncerti, če gledamo za nazaj, kar 'jakimi' za tako finančno nulo, ko ni nič 
imel, postavil na lokalni zemljevid.« 

'Finančna nula' je bila za Andreja Boštjančiča – Rudo, ki je program Kluba 
Metulj vodil med leti 1997 in 2008, nekako naravna stvar: »Jaz nisem videl 
opcije, da bi kdo kaj zaslužil. [...] Tako je bilo pač naravnano, jaz sem bil 
tako naravnan, takrat smo morali vsi vse prostovoljno.« Bendi so ponavadi 
prespali pri Boštjančičevih doma, tudi Andrejeva mama je pomagala, prip-
ravila zajtrk, večerjo. 

Dežurni krivci 

drugič v Klubu (1998)

Velikokrat je bilo stresno. »Ni bilo tako kot zdaj, zdaj pač vse točno štima. 
Saj smo bili neka ekipa, ampak sem konec koncev zmeraj bil nekak sam, ki 
sem razmišljal o vseh stvareh.« Kadar kaj ni bilo, kot bi moralo biti, je Ruda 
dostikrat tudi izgubil živce. »Sitni Ruda so me klicali. Ker pač, jebi ga, če ne 
bi bil tečen ... mislim, saj bi verjetno bilo isto, če bi znal drugače. Nisem znal 
drugače pač takrat.«

Ampak koncerti so bili magnet: »To 
so ljudje drli od vsepovsod, ker ni 
bilo takega placa nikjer tu okrog. Pa 
še zdaj ga ni, seveda, ampak takrat 
je bil bolj aktualen, ker je pač bil plac 
za žur, za odklopit se. Jaz pa sem ga 
videl v tem, da bi bila muzika, mu-
zika, muzika. Rokenrol. Da bi bili 
koncerti, da se bi v to energija vlaga-
la.« Danes je Rudatu nekoliko žal, da 
ni vodil nobene evidence koncertov. 
Skozi pogovore z njim in ostalimi bi-
striškimi protagonisti so bili omenje-
ni bendi Broken Lock, Ana Pupedan, 
God Scard, Hic at Nunc, ter seveda 
domače skupine Zmajev rep, Šaman, 
Eternia, stara in mlada NoCenzura. 

Najbolj obiskan pa je bil koncert 
kultne brežiške zasedbe Demoliti-
on Group leta 2001. V spominu je 
ostal tudi pevcu skupine, Goranu 
Šalamunu: »Klub je bil daleč od tega, 
kako danes zgleda. Pod odrom mis-
lim da je bil šoder, ali je blo kaj po-
betonirano ... Malo je bilo v nagibu 
vse skup, da je nekje bilo malo placa, 
nekje malo več placa, po višini mis-
lim, ne. Mislim, da višina nekje čez 
dva metra ni šla. Dejansko je v tej 
luknji spodaj pod odrom bilo tako 
polno, in ko smo špilali je bilo toliko 
vlage in tako malo zraka, da je bilo dejansko kot v Postojnski jami, ves čas je 
kapljalo. Kitarist je bil ves nesrečen, ker je imel ves špil mokro kitaro. Koli-
kor se spomnim ni bilo nekih hujših posledic. Ja lej, to je to, to je rokenrol.«

Friški med intervjujem

‘Demolišni’ prvič v klubu
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USTANOVITEV DRUŠTVA

Pobudnika za to, da se prej neformalni samonikli prostor legalizira, sta bila 
predvsem brata Simon in Matej Rogina (po domače Marofski). Razumela 
sta, da bo status društva koristen, ker bo omogočal, da se konkurira na raz-
pisih, kar bo lahko pripeljalo do bogatejšega programa in boljših pogojev 
za delo. Ustanovna skupščina Mladinskega društva Bistrica ob Sotli se je 
zbrala 24. 4. 1999. Upravna enota Šmarje pri Jelšah je statut društva potrdila 
20. 8. 1999. Kot tajnica je podpisana Katja Stadler, prvi predsednik društva 
pa je bil Matej Rogina. Ob koncu leta se je društvo prvič prijavilo na razpis 
za društvene dejavnosti in prejelo neki minimalen, simboličen znesek.

Andrej Boštjančič - Ruda sicer nikoli ni imel nobene formalne funkcije v 
društvu, toda kot neformalni programski vodja je bil vseeno prisoten na 
sestankih za društvene dejavnosti, ki se jih spominja tako: »Prišli so pred-
sedniki društev, tam so se usedli, in potem je župan povedal, koliko bo kdo 
dobil in to je bilo to. Nobeden ni moral predstaviti nikakršnega programa.« 
Za naslednje leto so se predstavniki Mladinskega društva pripravili. »Vem 
da je Korla spisal vse, kake plane imamo, kaj vse smo naredili v letih prej, in 
smo prišli na sestanek pripravljeni. Noben ni bil nič pripravljen, mi pa ful 
zorganizirani. [...] In potem vem, da smo prvič dobili takšno vsoto, da se je 
dalo nekaj narediti z njo.«

Mladinsko društvo v tem zgodnjem 
obdobju ni ravno uživalo ugleda 
med domačini. Manuel Šterlek - 
Korla je v članku ob 20. obletnici 
kluba zapisal, da je bilo povsod sli-
šati zgražanje: 

»Po gostilnah, izpred oltarja, v čakal-
nici zdravstvenega doma, po poljih in 
gozdovih ... da se v Klubu jejo mamila 
z žlico, pa ne z žlico, s šeflo. Da je tam 
doli razvrat, glasbe nič, hrupa pač veliko. 
Predvsem pa se tam v Klubu uničuje in 
kvari naša mladina in to ne samo iz tis-
tih običajnih družin, ampak tudi iz onih 
boljših, katerih njihovi (sinovi) sploh 
ne pijejo. Skratka, najbolje bi bilo, da se 
klub zapre, pa bo spet mir!«

Marofski (levo) 

in Dani Černelč - Čupina

Ruda je stvar opisal tako: »Nismo bili zaželeni. Ni bilo tako kot zdaj, ko je 
vsem jasno, da je to pač ena vrsta kulture, pa da se tam dogaja to, kar je 
enim všeč, in da se ne dogaja nič, kar se ne bi smelo. Prej pa je bilo ful pred-
sodkov. [...] Ljudje so vedeli, da se tam zbiramo, niso imeli 'jajc' pogledat, 
kaj se tam dogaja, bilo pa je polno zgodb. Da delamo svašta, ne. Da smo pač 
luzerji. In potem se je meni zdelo, da je treba ljudem pokazat, da ni to tako. 
[...] In smo naredili prvo čistilno akcijo.«

To je bilo spomladi leta 1999, prav tako kot prvi Jam Session. Danes tradici-
onalni 'jami' so prav tako nastali na Rudovo pobudo in se v prvih letih do-
gajali na travniku pred domačijo Boštjančičevih. Vsakič potekajo na Veliko 
nedeljo. Ideja za improvizacijo na prostem je pravzaprav odziv na tradicijo 
pokanja s karbidom, ki je bila v tistem obdobju še veliko bolj živa kot danes. 
»Meni se je pa zdelo prav, da bi bili tudi mi glasni, ampak da ne bi poka-
li, da bi bil rokenrol.« Ker je imela skupina Zmajev rep prve vaje prav na 
Veliko nedeljo, so bistriški Jam Sessioni hkrati tudi praznovanje obletnice 
nastanka skupine.

Tradicionalni jam session se dostikrat prestavi v klub
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Leta 1997, ko je rokenrol v živo prvič zazvenel v šempetrskem klubu (že 
omenjeni koncert skupine Dežurni krivci), je bil ustanovljen tudi prvi lokal-
ni bend. Zasedbo je formiral Simon Černelč, vanjo pa vključil brata Davida 
na kitari (kasneje ga je nadomestil najmlajši od štirih Černelčevih, Andrej) 
ter še en par bratov – Jošta in Vida Drašlerja na basu oz. bobnih. Ne Jošt 
ne Vid na inštrumentih, za katere ju je določil Simon, nista imela nobenega 
predznanja. Res pa je, da sta oba imela za sabo nekaj let glasbene šole, fantje 
pa so v osnovnošolskih letih tudi uspešno prepevali na festivalu Korajža 
velja v produkciji Studia H iz Trbovelj, za nagrado so celo šli na počitnice 
na Mali Lošinj.

Po tem ko so nabavili ali si sposodili opremo, so imeli prve vaje – to je bilo 
na Božični večer leta 1997 v župnišču. Najmlajši član, Vid, je imel takrat 14 
let, Simon, najstarejši pa 18. Zamenjali so nekaj imen, preden so se odločili, 
da se bodo imenovali Šaman. Kmalu po prehodu v novo leto se je zasedbi 
pridružil še Ruda. Hitro je prišlo do kreativnih trenj, ki pa so se razrešila na 
najboljši možni način. Vid je situacijo opisal tako: »Simon je imel že v šartu 
neko svojo vizijo muzike, v katero se je na začetku Ruda vklopil, potem se 
je pa kmalu začelo pogovarjat, zakaj bi pa tako igrali, zakaj pa ne bi tu bil 
solo [...] in smo hitro videli, da mogoče pa lahko naredimo dva benda. Da bi 
šel vsak v smer, ki bi mu ustrezala.«

Malik pred nastopom v Rdeči otrigi (Škofja loka)

Zmajev rep na svojem prvem špilu v Metulju leta 1998

»In potem je hodil Ambrož Božiček (klaviaturist) 'jamat' v ta plac,« je zgod-
bo dopolnil Ruda, »in sta Vid pa Jošt rekla, da Ambi dostikrat pride špilat, 
pa da je fajn [...] in potem smo rekli, 'pa naredimo mi svoj bend, super,' in 
smo začeli igrat mi štirje.« Tako je torej nastala skupina Zmajev rep. »Potem 
pa smo morali iti iz tega prostora, in ker je bila naša stara hiša prazna, smo 
se lahko noter vselili.« Za zvočno izolacijo so s papirnatimi embalažami za 
jajca polepili cel prostor, čeprav je bil že prej obit z lesenim opažem. »Pojma 
nismo imeli o soundu in ničemer,« je v smehu izjavil Ruda. Od takrat sta 
tem prostoru sta oba benda vadila redno vsak vikend: v petek in soboto 
Zmajev rep, v nedeljo pa Šaman (kasneje preimenovan v Malik).

*

Bolj so zabrisani spomini na nastanek skupine NoCenzura. Najverjetneje 
vseeno drži, da je tudi ta skupina začela delovati enkrat v letu 1998. Začeli 
so v klubu. Kot je povedal Andrej A. Černelč – Špicl: »V klubu smo imeli 
vaje mogoče kakega pol leta s prvo zasedbo, ko sta bila še bobnar Čupina 
(Dani Černelč), basist je bil Đino (Aleš Ivanuš). Samo ona dva nista bila 
toliko s srcem pri stvari, pa resna, potem pa sta prišla bolj resna Primož 
Hriberšek na kitari, Ferdo (Friderik Bobnarič) na kitari, Robi Augustinčič 
na basu, jaz sem bil na bobnih.« Tudi ta ekipa je zgradila svoj prostor, s tem, 
da je bilo veliko več dela, kajti lotili so se preurejanja zapuščenega hleva pri 
Černelčevih. Prostoru se je potem vedno reklo 'Špiclov plac.'
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NoCenzura je zelo neposredno nagovarjala precej širok krog potencialnega 
poslušalstva. S Špiclovimi besedami: »Zajebancija je bila predvsem pri ben-
dih, ki so vadili pr meni. Bendi, ki so vadili pr Rudi so bili veliko bolj kvali-
tetni, pa veliko bolj resni, ampak tudi veliko bol 'zateženi.'« To je sicer stvar 
okusa, ampak drži pa, da so bile pesmi NoCenzure – čeprav žanrsko razno-
vrstne - ponavadi bolj v skladu s pop obrazci. Besedila so bila pogosto zaba-
vljaška, ljubezenska, ali pa namerno provokativna. Vsekakor velika škoda, 
da niso ohranjeni nikakršni zvočni zapisi te skupine, niti demo posnetkov 
na kasetah nismo izbrskali. To boli tudi Špicla: »Sem tipičen starš, Vesna 
igra kitaro, sanjarim da bom enkrat svoje največje hite [...] ne vem, deset 
komadov, res profesionalno posnel, in da bo Vesna odigrala kitare.«

*

Med protagonisti v Špiclovem in Rudatovim placu je se je vzpostavilo ne-
kakšno rivalstvo. Vse se je začelo z incidentom, ki ga je Špicl opisal tako: 
»Mam eno slabo izkušnjo. Enkrat smo pri Rudatu snemali, pa nas je po 
petnajstih minutah, dvajsetih, nahrulil in nagnal brez kakšnega očitnega 
vzroka. To sem si za celo življenje zapomnil.« 

Ferdo (ali pa Fridžo) - kitarist,

 pevec, občasno bobnar NoCenzure

Ustanovitelj Špicl (levo) in Đino 

med eno od delavnih akcij v klubu

Vid Drašler pozna zgodbo iz drugega zornega kota: »Ena stvar je bila, ki je 
to 'delitev' postavila, in to je bilo čisto v začetku. [...] So rekli NoCenzura, da 
bi demo posneli, ker tam smo imeli pogoje, mikrofoni so bili. In smo rekli, 
valjda, pridite. In so prišli dol, 'o, zdravo, super, pridite not.' So snemali, mi 
pa smo takrat sedeli v sobi zraven in poslušali snemanje. In Ruda je imel 
takrat eno punco iz Maribora in je rekel: 'Mater je fajn, zdaj bi jaz kar vaje 
mel.' Potem pa je ona rekla: 'Pa tu ste rihtali plac, tako pridni ste bili, zdaj 
pa oni v vašem placu špilajo.' In je Ruda rekel: 'Samo res!' In je šel noter in 
je prekinil snemanje. 'Ven! To je naš plac. Mi bomo špilali.'« 

Ko smo ta incident omenili Rudlu, je bil njegov odziv takšen: »Če se Vid 
tako spomni, lahko da je bilo tako. Kaj si ti nor. [...] To sem pač jaz, moj 
karakter. Mislim, karakter ... Vedenjska motnja.«

Postopoma so se posledice tega dogodka zabrisale. Bendi iz obeh prostorov 
so veliko sodelovali, člani so si med seboj izposojali opremo, izmenjevali 
glasbena znanja, bendi iz obeh prostorov so imeli skupaj koncerte, se obi-
skovali na vajah in, s Špiclovimi besedami: »ko se je šlo za kluba, smo si 
vedno pomagali.«

*

Drugi bistriški Andrej Černelč, ki je 
takrat igral pri skupini Šaman, si je 
želel zasnovati še en bend, v kate-
rem bi lahko izživel svoje glasbene 
ideje. Sprva je nastal nikoli poime-
novan projekt, v katerem je bil pe-
vec, kitarist in vodja, na basu je bil 
njegov brat Simon, Špicl je bil bob-
nar, drugo kitaro pa je igral Friderik 
Bobnarič - Fridžo. Zasedba se je po 
nekaj mesecih premešala: Špicl se 
je prestavil na bas, Fridžo na bobne, 
Andrej pa je ostal pevec/kitarist. Tria se je prijelo ime »Čunčeka in šefe« in 
je v približno letu dni odigral nekaj koncertov. 

Takoj po turbulentnem razpadu NoCenzre leta 2001 je Špicla, ki v tistem 
trenutku ni bil motiviran za rokenrol, nadomestil basist NoCenzure, bend 
pa je dobil tudi novo ime: Eternia. Ekipa se je glasbeno odlično ujela in 
je zelo hitro nabrala obsežen repertoar originalnih skladb nekje na tromeji 
med grunge, nu-metal in pop-rock glasbo, kmalu pa so sledili tudi prvi 
koncerti. Po stari navadi bendov iz Špiclovega placa tudi Eternia ni posnela 
nobene samostojne plošče.

Eternia – Andrej (levo), 

Robi in Friderik
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Kitarist še enega banda, ki je igral v tem prostoru, Damjan Dobrina (letnik 
1987), je poznal bistriško sceno že od malih nog. »Bil sem v rokenrolu od 
malega, ker sem imel brata in sem moral poslušati tako muziko. Prvič sem 
bil sem na vajah od Zmajevega repa, ko sem bil v četrtem razredu. Spom-
nim se, da so igrali Doorse, Riders on the Storm. Jaz sem ta komad poznal 
in se mi je zdelo 'vau.' Takrat sem tudi prvič po bobnih tolkel, mi je Vid 
dovolil. Pohvalil me sicer ni, sem pa špilal malo.«

Damjanovo sodelovanje pri bendu 
se je začelo »ker sta igrala moja so-
šolca Luka (Dragovan) pa Matija 
(Hriberšek) pri Špiclu. Malo prej se 
je pridružil tudi sošolec Nenad (Tu-
tnjević) in Urša (Dragovan) je bila na 
vokalu. En petek sva šla z Nenadom 
iz šole, bila sva v sedmem razredu, 
pa je rekel, da imajo vaje, če grem 
zraven malo pogledat. Pa sem šel. In 
potem, ko sem šel naslednjič, sem se 
že moral učit komad Meho bebec (pesem skupine NoCenzura).« Tako je bil 
Damjan nekako vržen v glasbeno ustvarjanje, čeprav predhodni izkušenj s 
kitaro ni imel. Celoten bend - Damjan pa še posebno - je veliko navdiha in 
znanja črpal od drugih skupin, ki so delovale v Bistrici. »Ob nedeljah je imel 
ponavadi Malik vaje, sem se lepo z biciklom pripeljal do Rudla, malo poslu-
šal, pa šel domov. Hodil sem tudi na vaje Eternie, NoCezure. In potem sem 
vsake toliko časa malo koga 'zažical,' da mi kaj pokaže. Primož (Hriberšek, 
NoCenzura) mi je v teh začetkih največ pomagal.« 

Prvi koncert - Luka je bil na bobnih, 
Nenad na basu, Urša na vokalu in 
Damjan na kitari – je bil 31. avgusta 
2001, kje drugje kot v Klubu Metulj. 
Zasedbi se je reklo Waffan Gullo in 
zaigrali so pet pesmi. Za njimi je na-
stopila NoCenzura in to je bil eden 
zadnjih koncertov te skupine – ver-
jetno celo zadnji. Kasneje so 'male-
ki,' kakor so Waffan Gullo pogosto 

imenovali domačini, podedovali ime NoCenzura. To je zgodilo zato, ker so 
nadaljevali v istem prostoru in niso imeli neke ideje za ime – poimenova-
nje Waffan Gullo jim ni bilo preveč pri srcu. Nekaj časa so tudi igrali nekaj 
pesmi 'stare' NoCenzure. Zasedbi se je kasneje na basu pridružil Uroš Šket, 
na vokalu pa sta se v nadaljnjih letih delovanja skupine izmenjevala Nenad 
in Urša.

Damjan Dobrina (po domače Baček) 

med intervjujem

Mlada NoCenzura

MLADINSKI CENTER

Od leta 2006 je Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli doživelo celo vrsto pre-
lomnic. Lepo jih povzema prispevek o zgodovini društva s strani www.
klub-metulj.org.:

»V letu 2006 se je s pomočjo lokalnih oblasti pričela temeljita prenova in razširitev 
klubskih prostorov MDBS. Leta 2007 so bili prostori sicer zgrajeni, ne pa tudi 
opremljeni. Zato so pljunili v roke bistriški mladci in sami dokončali začeto. Polo-
žili ploščice, linoleje in še druge, posebej vzdržljive umetne podlage za po tleh. 
Opremili WC-je. Po stenah kluba namontirali posebne plošče iz ostankov lesa, za-
radi katerih je zvok v prostoru bistveno boljši. Pobarvali stene. In še in še in še. To 
je bil prvi pogoj za to, da je v prihodnjih letih dejavnost Kluba Metulj zacvetela. 
Drugi je bil ta, da nam je v istem letu uspelo pridobiti status mladinskega centra na 
razpisu Urada RS za mladino. Naš največji projekt v letu 2007 je bila organizacija 
in izvedba mednarodne mladinske izmenjave Meje.

V nadaljnjih letih smo začeli redno pre-
jemati sredstva iz Javnega poziva za 
mladinske programe Urada za mladino 
republike Slovenije. To nam – od stalni 
podpori občine – omogoča konsistenten 
in kakovosten program: koncerti, pred-
stave, delavnice, okrogle mize, potopisi… 
Izvedli smo še dve izmenjavi in sodelo-
vali na izmenjavi v Modeni ter vodili 
celo vrsto projektov ali sodelovali pri 
njih (Ekoplan in Ekolet, Bistrica kot Bi-

Meje/Borders – prva izmenjava Mladinskega društva

Improcom v Kumrovcu (2015)
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ser, Gozdni škratki, Semena prihodnosti, Evropska reka, Dediščina na sodoben na-
čin …). Uvedli smo tudi kar nekaj rednih ali tradicionalnih kulturnih vsebin (festi-
vala BoSorok in Kolomonov žegen, glasbeni tabor BoSong, konferenca 
svobodomislecev in svobodnih umetnikov Improcon, Nedeljski koncertni cikel), sko-
zi dogodke Gradnja strpnosti spodbujamo razumevanje do drugačnih …«

S tem, ko je društvo pridobilo sta-
tus MC-ja in uspešno izpeljalo nekaj 
evropskih projektov, so se vzposta-
vili pogoji, da lahko zaposli nekaj 
oseb (število variira od leta do leta). 
Projektni denar je omogočil nabavo 
boljše klubske opreme (ozvočenje, 
osvetljava itd.). Seveda pa je prišlo 
tudi do bistvene razširitve vsebin, s 
katerimi se društvo ukvarja. 

Zanimivi so etnografski utrinki prof. Rajka Muršiča iz prvega obiska pro-
storov bistriškega mladinskega društva. Objavljeni so v knjigi Na trdna tla, 
ki je izšla leta 2012, spodaj objavljeni vtisi pa so nastali leto prej.

»Ko vstopiš v jedro kraja, nič ne izdaja obstoja kluba. Na stavbah iščeš napis ali 
lični znak metulj, vendar na koncu vprašaš kakšnega domačina, ki te napoti k stran-
skemu vhodu dominantne stavbe nad cerkvijo, kjer se že na prvi pogled nahajajo za 
podeželsko okolje najpomembnejše stvari: zadružna trgovina, gostilna in kulturni 
dom. Ko te napotijo okoli vogala, se spustiš po stopnicah v kleti in se znajdeš v ne 
ravno velikem klubskem prostoru. Kadar tja pride 30 ljudi in več, je gneča. Ne, to ni 
prostor, v katerega bi se lahko nagnetle množice, to ni prostor, v katerem bi bilo mo-
goče kovati dobičke s pobiranjem vstopnine - ne, tole se ne more spreobrniti v vaško 
veselico! - to je prostor, ki sili k interakciji, pogovoru ali neposredni komunikaciji z 
nastopajočimi na odru. Tu je srečevalnica tistih, ki si želijo druženja in spoznavanje 
s somišljeniki. Ni pa eliten klub ali prostor zaprte družbe.

Čeprav je zelo urejen, očitno nedavno preurejen ali obnovljen, so ga uredili z dobrim 
občutkom za domačnost. Najbolj  padejo v oči  - poleg šanka in preprostih barskih 
stolčkov - dolge cevi klimatizirane ventilacije, ki tudi v največji vročini in polni za-
sedenost kluba omogoča znosno dihanje. Oder je majhen in zaseda kot levo nasproti 
vhoda, v levem bližnjem kotu, korak od vhoda v klub, pa se v varovani kletki nahaja 
mešalna miza. Stene so obdane z zvočno izolatvnimi tervolovimi ploščami, zato 
zvok ne odmeva in pridobi celo neko nenavadno toplino.

Franek Černelč, pobudnik in 

organizator Gradnje strpnosti

Nasproti vhoda v koncertni prostor - in prav glasba je glavni vzvod druženja mla-
dih v Klubu Metulj v Bistrici ob Sotli - še nekaj stopnic nižje, se nahaja drugi, de-
lovni in dnevni klubski prostor s tremi ali štirim zelo starimi računalniki, biljardno 
mizo in mizico s propagandnimi gradivi (pano s takšnimi gradivi se nahaja tudi na 
steni ob koncu stopnic tik pred vhodom v klub) ter nekaj stoli. Delovni prostor je 
tudi stičišče dnevnega druženja.«

To, da je glasba ostaja 'glavni vzvod druženja mladih,' je po mnenju izpra-
šanih domačinov ključno. Strinjajo se, da projektni denar in status MC-ja 
Kluba Metulj ni oropal avtentičnosti. Vsebinsko, pa tudi estetsko, je ostal 
povezan s svojimi koreninami, projektne vsebine pa ga samo dodatno bo-
gatijo.

Ekipa MC-ja po akciji ‘Naj torba ne bo borba’ (2016)
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OD UROKA DO DANES

Prvi projekt, ki ga je kdaj izvedlo Mladinsko društvo, je Urok. V okviru tega 
projekta so v letih 2004 in 2005 štirje bendi – Malik, Zmajev Rep, Eternia 
in No Cenzura – posneli skupni CD in se odpravili na turnejo po sloven-
skih klubih. Nastal je tudi video dokument, ki predstavlja vse štiri bende in 
skupno turnejo. Glede tega projekta je v intervjuju za pričujočo knjigo Irena 
Černelč, dolgoletna vodja pisarne MC-ja, podala zanimive opazke. Irena 
(danes žena klubskega pionirja Davida), je ravno v obdobju, ko se je odvijal 
Urok, prvič prišla v Bistrico in je celotno situacijo spremljala iz distance 
'priseljenke' iz okolice Velenja.

»Takrat, ko se je začel snemat pa de-
lat Urok, sem bila totalno navduše-
na. To se dela tu, snema ... neverjet-
no se mi je zdelo takrat. [...] Glasba 
mi je bila – ta, ki je na Uroku posneta 

- blizu. Žanr, ki ga poslušam, ki ga 
čutim.[...] No, sem pa potem spre-
mljala, kako kar vse razpada, ne. 
Čeprav ste bili na Valu 202, predsta-
vil se je Urok, pa vse, samo nič se ni 
obdržalo. Z Urokom je bilo tak: 'vse 

smo dokumentirali, zdaj pa lahko mi razpademo, pa lahko gre vsak svojo 
pot.' Tega mi je bilo ful žal.«

Vid Drašler stvar vidi nekoliko dru-
gače: »Ko imaš bend, ne razmišljaš o 
tem, da bo enkrat razpadel. In delaš, 
delaš in si misliš: ko bo 'ready,' pa 
bom itak posnel. Samo življenje, pa 
šole, pa faksi, pa ne vem kaj, je pač to 
raztegnilo, itak ... Srednja šola še, ker 
je urnik, vikend je fraj, ok, prideš na 
vaje. Potem pa pride faks, urniki se 
obrnejo, interesi ... In takrat zaradi te 
oddaljenosti kak projekt kar zvode-
ni. Če bend redno ne vadi, je težko 
ustvariti CD, igrati in še igrati ... Jaz 
mislim, da zaradi teh okoliščin, ki 
niso povezane ne s talentom, ne z 
voljo, pride do tega.«

Irena med intervjujem

Zadnja stran ovitka 

skupne plošče Urok

Mitja Hlupič pred intervjujem

Zanimivo pripombo je dodal tudi 
Mitja Hlupič:, vneti prostovoljec in 
organizator Nedeljskega koncertne-
ga cikla »Rock muzika je bila takrat 
del mladostniške identitete. Če pog-
ledaš to celo generacijo, ki smo za-
hajali kot sošolci v Kljuba in se tam 
'razmetavali' na punk pa na metal – 
kje so zdaj vsi ti ljudje?« 

Karkoli že je razlog, Eternia in mlada NoCenzura sta prenehali delovati 
kmalu po Uroku, Malik in Zmajev rep pa okoli leta 2010. Toda zadnje dese-
tletje nikakor ni bilo samo obdobje razpadanja šempetrskih bendov, pač pa 
tudi rojevanja novih bendov in projektov. Evolucijo bistriškega prizorišča 
ter glasbene produkcije povzemamo skozi spodnji prispevek, katerega os-
nova je pogovor Andreja Černelča in Jošta Drašlerja. Bilo je v Ljubljani, julija 
leta 2015.
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JOŠT: »TU EN ŠPIL, PA TAM JE EN ŠPIL. JOJ, SAJ NI 

VEČ ČASA ZA OSTALO.«

ANDREJ: »ALI 'UTRGAŠ', ALI PA PROPADEŠ.«

Jošt in Andrej sta že kot najstnika sodelovala v skupini Malik, ki je izzvenel 
kmalu po promocijski turneji za edino ploščo 'Praznoverje' leta 2010. An-
drej Černelč (letnik 1983) je bil tudi vodja in frontman skupine Eternia, ki je 
bila v obdobju pred Urokom, če vzamemo za kriterija število koncertov in 
število avtorskih skladb, druga najbolj prodorna skupina iz Bistrice za 
Zmajevim repom. Kasneje, v obdobju med 2006 in 2012, je Andrej igral bob-
ne v skupini Mána, leta 2008 pa je začel delovati bend The Ghen, ki je še 
vedno aktiven. Leta 2014 je prvič javno predstavil svoj dolgo nastajajoči 
kantavtorski repertoar - seveda v Klubu Metulj. Kantavtorski nastopi An-
dreju predstavljajo nov izziv: »V bendu se dogaja več stvari, ampak manj 
natančno slišiš eno stvar. Vsi skup en drugega pokrivamo in zakrivamo. 
Solo pa si nag. [...] Ali 'utrgaš,' ali pa propadeš. In je v tem smislu veliko bolj 
intenzivno.«

Drejči, kot Andreja ponavadi kličejo 
prijatelji, je nakazal, da so se šempe-
trski glasbeniki obrnili navzven. V 
času do Uroka so delovali 'čistokrv-
ni' bistriški bendi, v katerih so vsi 
člani izhajali iz tega kraja. V zadnji 
dekadi to ne drži več. So sicer izjeme. 
Psihiatrija, izvrsten instrumentalni 
trio, ki je deloval med letoma 2006 in 
2009, je bil '100% bistriški.' Enako 

The Ghen po nastopu 

na RTV Slovenija (2010)

 Psihiatrija

velja za od leta 2008 delujoč bend 
The Ghen, ki ima ves čas lokalno za-
sedbo kljub temu, da so se člani že 
velikokrat menjevali. Konec leta 
2014 je začel delovati duet Baltazar, 
ki vključuje dva člana nekdanje Psi-
hiatrije. Projekt je v razvoju in prvi 
koncert v času nastajanja te knjige še 
vedno pričakujemo.

Tudi druge bende se je pogosto ozna-
čevalo za 'šempetrske,' čeprav to ni 
povsem skladno z dejstvi. Kvartet 
Mána je imel člane iz raznih koncev 
Štajerske (ravno Andrej je bil edini 
bistriški član), toda skupina je imela 
vaje pogosto v Bistrici, Klub Metulj 
pa je imela za svoj koncertni 'dom.' 
Podobno velja za (glede na starost 
članov) trenutno najmlajši bistriški 
bend - Social Blue. Skupina igra 
od leta 2011, v njej pa so trije člani 
Bistričani, preostala dva pa iz sose-
dnjih krajev. 

Glasbena biografija dve leti starejše-
ga Jošta Drašlerja je še bistveno bolj 
pestra od Andrejeve. Razen Malika 
je igral v skupini Zmajev rep, neka-
ko v obdobju Uroka pa se je začel 
vključevati še v druge projekte. V 
tem obdobju so nekateri pripadni-
ki bistriške scene začeli raziskovati 
zvrsti, ki niso več nujno znotraj širo-
kega polja 'rock' muzike. Ta sprememba se je dogajala (zelo okvirno) v času 
projekta Urok. Zmajev Rep je pravzaprav že pred Urokom začel ustvarjati 
glasbo, ki je bila bliže jazzu in fusionu in je bila kasneje zabeležena na ploš-
čah Sanje podob in Sestop. V tistem obdobju so člani benda hodili na kon-
certe na Jazz odru festivala Lent, pa na snemanja oddaj 'Brane Rončel izza 
odra' ter intenzivno odkrivali jazz in druge zvrsti. 

Mána
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Jošt vseeno kot prelomna opisuje dva koncerta, ki sta se zgodila v Bistrici ob 
Sotli: »Svobodnjaške muzike so bile prisotne odkar je Ruda organiziral kon-
cert Samo Šalamon seksteta, Dave Binney je bil gost. Takrat sem prvič slišal 
Zlatka (Kaučiča, op.u). Pauline de la Porta je bil basist, za katerega ima člo-
vek, ko ga posluša, občutek, da lahko odšpila karkoli. Veščina neverjetna.« 

Ta koncert je se je odvil v Dvorani 
kulturnega doma leta (2004), prav 
tako koncert zasedbe Kombo Zlatka 
Kaučiča, ki ga Jošt prav tako opisuje 
kot ključnega: »Meni je bilo blazno 
všeč, kako je to funkcioniralo – dva 
bobna, velika zasedba ... so prehajali 
iz fusion partov v 'freejaže' in tako 
naprej. Po tem smo imeli pa jam 
session v klubu in tam sva se nekako 
'zapričala' z Zlatkom. Smo govorili 
kakšni dve uri o muziki. In nas je po-

vabil v Kombo.« V tem ansamblu so v nekem obdobju sodelovali vsi trije 
'zmaji,' najdlje Vid. Nekako takrat je nastala tudi zasedba Balžalorsky-Draš-
ler 3o, ki je združila bratsko ritem sekcijo z odličnim kitaristom in kompo-
nistom Vitjo Balažorskim. 

Vzporedno je Jošt začel igrati za bend priznane slovenske pop pevke Ja-
dranke Juras, kasneje pa še za druge mainstream izvajalce in bande, kot so 
Neisha, Trkaj, Bro in drugi, občasno pa deloval tudi kot studijski glasbenik 
za vrsto projektov različnih zvrsti. Svoj prehod v profesionalizem Jošt opi-
suje kot spontan proces: »Kar naenkrat se zaveš – uau, gre, tu en špil, pa 
tam je en špil. Joj, saj ni več časa za ostalo. Vzljubiš in pelješ, če se le da.«

Potem se je zgodila, kot je Jošt to poimenoval, 'ljubljanska impro štorija.' 
»Vse je bilo skoncentrirano na delavnico v Španskih borcih, ki jo je orga-
niziral - in jo še vedno organizira - 
Tomaž Grom. Reče se ji 'Raziskava, 
refleksija.' Tam sem spoznal cel kup 
ljudi. Začelo se je precej nedolžno, 
odnos smo raziskovali tam prvo leto. 
Potem pa so se že začele postopoma 
formirat zasedbe, frakcije znotraj 
tega. Tako je nastale raznorazne za-
sedbe, med drugim Drašler-Karlov-
čec-Drašler, Samo gramofon, Ortiga, 
Naouja, kasneje Trojnik, Olfa mo-
štvo, Oholo ...«

Kombo se je vrnil v Šempeter 

leta 2016

Drašler / Karlovčec / Drašler 

v klubu (Nedeljski koncertni 

cikel, 2016)

Današnja zasedba Brencl Bande

Samo od glasbe živita tudi Joštov 
brat Vid in Andrej Boštjančič - Ruda. 
Slednji si kruh služi v glavnem z 
igranjem v zasedbah, v katerih je 
prav on glavni avtor. Preboj mu je 
uspel z etno zasedbo Brencl banda, 
ki se imenuje po vinorodnem hrib-
čku nad Bistrico ob Sotli, kjer je za-
sedba imela prve vaje. Morda zato 
Brencl bando pogosto prištevajo 
med bistriške bende, čeprav je An-
drej edini Bistričan v skupini. Kasneje je Ruda ustanovil še skupino Črni 
Peter, včasih nastopa kot solist, sodeluje pa tudi pri odličnem nadžanrskem 
septetu Oholo in drugih projektih.

*

Jošt vidi današnje stanje prizorišča in glasbene ustvarjalnosti v Šempetru 
tako: »V organizacijskem smislu, se mi zdi, smo deset let starejši, bolj izku-
šeni, boljše delamo. Več se dogaja, več je raznolikega programa. Glede tre-
nutno delujočih skupin pa težko rečem, ker sem premalo v Bistrici. Je pa res, 
da zadnjič, ko sem bil za BoSoroku, se mi je zdelo prav super. Malo me je 
nostalgija prijela, ko so začeli Social Blue, 'Rejdže' (Rage Against the Machi-
ne) so igrali, če se ne motim. Malo s polomljenim tekstom, simpatično, pa 
ljudje so skakali v prvi vrsti.«

Festival BoSorok, največji dogodek 
organizaciji Mladinskega društva, 
ima za poslanstvo v organizacijo 
in izbor izvajalcev čimbolj vključiti 
mlajše člane. Poteka na prostem, v 
samem centru Bistrice ob Sotli. Od 
leta 2010 naprej se odvija vsako 
leto junija in je del programa, ki ga 
občina in druga krajevna društva 
pripravijo, da obeležijo občinski pra-
znik. Andrej, dolgoletni aktivni član 
društva ter eden od organizatorjev festivala, stvari doživlja nekoliko druga-
če kot Jošt: »Problem BoSoroka je, da v resnici ni dogodek, ki bi se mladi z 
njim bog ve kako identificirali. Generacije so se zamenjale, rock'n'roll ni več 
nekaj, kar bi jim kaj dosti pomenilo. Niso se pripravljeni 'trgat' za nek rock 
fest. Ko jih vprašamo, kateri bi bil glavni bend, nimajo neke ideje, tisti bendi, 
ki jih poznajo, pa daleč presegajo budget, ki je na voljo. Čast izjemam, in 
socialci (člani skupine Social Blue) so eni od izjem.«

Ekipa prvega Bosoroka
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Največji dogodek v samem Klubu Metulj pa je Kolomonov žegen, ki je prvič 
potekal leta 2011. Na sporedu je v času okoli noči čarovnic in se imenuje po 
zloglasni srednjeveški knjigi molitev, urokov in kletev. Približno pol leta 
pred samim dogodkom Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli objavi natečaj, v 
katerem rock bande poziva, da pripravijo priredbo slovenske ljudske pesmi. 
Zmagovalni bend ima priložnost, da igra pred katero od legendarnih slo-
venskih skupin; te so bilo po vrsti: Res Nullius, Demolition Group, Klemen 
Klemen, Pankrti, Leteči potepuhi in Niet. »V zadnjem času samo takšna 
imena lahko privabijo folk v velikem številu,« pripomni Andrej. »Sobotni 
koncerti, na katerih igrajo manj znani bendi - tudi če so vrhunski - pa imajo 
ponavadi dokaj slab obisk.« 

Zanimivo, da ima bolj lojalno publiko Nedeljski koncertni cikel oz. Sunday 
Noise, čeprav nedeljski termin ni najbolj običajen termin za klubske koncer-
te, večinoma pa nastopajo izvajalci raznih bolj ob rob potisnjenih žanrov, 
kot so noise, svobodna improvizacija, punk, doom ipd. Cikel, ki ga je zag-
nal Mitja Hlupič, je našel koncept, ki ustreza bendom (na turnejah imajo ob 
nedeljah pogosto prost dan, pa jim koncert, topel obrok in prenočišče veliko 
pomeni) in obenem bolj ozaveščeni in radovedni lokalni publiki (koncerti 
se začnejo dovolj zgodaj, da lahko obiskovalci naslednji dan brez težav kre-
nejo proti službi, faksu ali po svojih vsakdanjih opravilih).

Les Rhinocéros (ZDA) na Nedeljskem koncertnem ciklu (2014)

Projext X (2014)

Mladina – tako kot je to vedno – se najbolje odzove na vsebine, ki jih sama 
pripravlja. Razlika je pač v tem, da so te vsebine drugačne kot pred 15., 20. 
leti, kar je popolnoma razumljivo. Med seboj delno prekrivajoči se ekipi 
mladih sta razvili dve 'blagovni znamki' svojih žurov: X-party in Fešta brez 
razloga. Dogodki se odvijajo nekajkrat na leto, obisk pa je odličen. 

Počasi pa se razvija še en nov trade-mark, cikel koncertov 'Mladi za mlade.' 
Zagnal ga je predsednik društva Vid Hohnjec (letnik 1998), ideja pa je, da 
mladi sami izberejo nastopajoče popolnoma po svojem okusu in v lastni re-
žiji izvedejo dogodke, pri tem pa imajo seveda polno podporo Mladinskega 
Društva.

*

Za konec moramo dati besedo mlajši generaciji bistriške rock scene. Social 
Blue so bend z večinoma bistriško zasedbo. Člani skupine so (nekateri bolj 
in nekateri manj) redni obiskovalci Kluba Metulj, včasih pomagajo pri iz-
vedbi kakšnega dogodka, velikokrat imajo v njem vaje. Spodnji pogovor z 
avgusta 2016 je potekal po vajah skupine v sklopu priprav na nastop na 11. 
festivalu Hoomstock v Humu na Sutli.

Social Blue so: Joži Koštrun (kitarist, tekstopisec, avtor večine skladb), Jana 
Tavčer (vokal), Sven Horvat (solo kitara), Matej Špoljar (bobni) in Tadej 
Ulčnik (bas).
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SOCIAL BLUE: PODČETRTEK NIMA NIČ, SLATNA NIMA NIČ, 

TO JE RES EN IN EDINI PLAC, KO SE ŠE NEKAJ DOGAJA.

Metulj: Najprej: od kod ste vi, kdaj ste začeli igrat in kaj pomeni vaše ime?

Joži: Ja, smo s Podčetrtka. (Smeh.)

Matej: Mi smo s Hrvaške. 

Joži: Večina nas je Hrvatov, tak da mislim, da je hrvaški bend, lahk rečemo. 

Jana: Ne, mednarodni!

Joži: Al pa mednarodni, okej, mednarodni. Špilamo že, ne vem, štiri leta. 

Matej: Ka nismo že prej?

Joži: Ne, prej ste bli ti pa Bobi, pa Tadej pa Timi je špilal na bas.

Metulj: Ta zasedba je imela isto ime?

Joži: Kak so vas že poimenovali? Fački ste bli ja.. Pol sm pa jes prišo pa dal 
vsemu mal smisla.

Tadej: Ti si prineso tisti hrvaški odtenek, ki smo ga rabli ...

Joži: Nekaj časa smo bli brez imena, pol sm pa pogruntal, da bi lahk bli so-
cialno plavi. Ne vem, razočaranje nad družbo. Vsej tak sm si jaz predstavljal 
to naše ime. 

Sven: Pol so pa bli nekateri ljubavno plavi ...

Metulj: 20 let Kluba Metulja je letos, vi pa nekateri še niste stari dvajset let ... Pa 
me zanima: ste se vi kot fački (otroci) - še pred bendom Fački - zavedali da v Bistri-
ci obstaja klub? Ste meli kak stik s tem?

Joži: Jaz sem vedel, da obstaja, samo 
to je pa blo to. Ko sma se midva 
zmenla (reče Mateju), da bi lahko 
kej jamali, sem prvič prišel sem. Pa 
je blo fajn. Drugič, ko smo imeli vaje, 
je prišla še Jana zraven. Če se prav 
spomnim, je nekaj na basu igrala, 
pol je pa nekaj od Adele pela. 

Metulj: Na vajah si bil prvič tu?

Joži: Ja, ko smo začeli igrati, sem 
prvič v bistvu prišel sem. 

Matej: Mi smo pa meli razredno 
fešto tu. Deveti razred, ko nas je 
Špicl pazil. Špicl je sedel pred vrati, 
pa hamburger smo mu prinesli pol 
vmes. Ni bilo nekih večjih izgredov.

Tadej: Pa tiste neke delavnice so še 
bile, socialni kapital, jih je imela Natalija Počivalšek.

Metulj: Kaj pa za kateri bistrški bend ste vedeli?

Vsi: The Ghen.

Joži: Za The Ghene sem pa prvič slišal, ko ste bili na Struna festu, ko še je 
blo pod šotorom pri gasilskem domu (v Podčetrtku). To se še vrajtam, MI2 
so še takrat igrali. Sem se ga napil tak strašno, da sem komaj prišo domov. 
Še tisti kebab so tam meli, jezus jezus, kak sem bil vsran od tiste omake, celi 
beli. Takrat smo začeli ven hodit, menda glih deveti razred, se mi zdi. 

Sven: Jaz sm slišal prej kot za The Ghene za Zmajev rep. Nikoli jih nisem 
slišal v živo, ampak ...

Metulj: Si vedel, da obstajajo.

Sven: Ja.

Tadej: Jaz sem mel od Adrijana, mi je posodil CD-je, pa je imel od Zmajeve-
ga repa nekaj, pa še drugih nekaj posnetkov.
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Metulj: Kaj pa potem, ko ste postali enkrat 'veliki,' pa ste špilali v klubu, pa ste 
šli na koncert ... Kak se počutite v klubu? Je to vaša baza ali nekak ne spadate not?

Joži: Ko smo začeli špilati, je meni postala Bistrica pa klub kot moj drugi 
dom, Skos smo bli v Bistrci, sva se z Svenom vozila, vsaki dan sma bla tu 
dol.

Sven: Saj če špilamo v klubu je še 
vedno tak: 'špilamo doma.'

Jana: Tak sproščeno se počutiš. 

Tadej: Pa nasploh, če je koncert, pa 
je mali plac, pa večinoma domači 
ljudje. In sliši se, ozvočenje je fino in 
vse skup je fejn naštimano. Koncert, 
bilokak je, fejn izpade. 

Metulj: Se vam zdi klub torej, pa ta 
neka pisarna, pa birokratski aparat, s sa-
zasom vam težijo, pa stari so že vsi, pa 
smotani ... Si zasluži še dvajst let pri-
hodnosti? Al je boljš, da čimprej crkne?

Sven: Ja, itak, na stare se ne oziraš, 
sazasu pa jebeš mater. 

Metulj: Pa naslednja generacija bo 
prevzela? Vidite prihodnost, mlado ekipo, ki bo delala žure, zrihtala drink, pospra-
vljala po dogodku ... Je kdo ki bo prevzel to?

Joži: Ja odvisno kaj bo, če bo mlajša generacija prijela, take alternativne sce-
ne verjetno ne bo.

Jana: Kvalitete ne bo, ne. To je poraz mlade družbe.

Joži: Glih zadnjič sem se meno, da pač vi, ta generacija, še skrbite nekak za 
alternativno sceno, pa koncerte, pa tak. Ampak to, da bi pa mlajša generaci-
ja prevzela ... Odvisno spet, kdo, ne. Samo ne vidim nobenega od naših, da 
bi, ono, prevzel štafeto. 

Je pa fajn, da je ta klub tu, ker je pač edino mesto v tej širši regiji ... Podčetr-
tek nima nič, Slatna nima nič, to je res en in edini plac, ko se še nekaj dogaja. 
Drugo je že vse pocrkalo. 

Metulj: Še malo o bendu. Kakšni so prihodnji načrti?

Jana: Več vaj. 

Joži: Definitivno več vaj.

Social Blue na BoSoroku 2015
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RAJKO MURŠIČ

SAMONIKLI BISER V BISTRICI OB SOTLI

Klub Metulj kot steber slovenskih samoniklih prizorišč

Nikakor ni samoumevno, da v kateremkoli kraju najdeš prostor, v katerem 
lahko izživiš svoje sanje: glasbene, družabne in celo politične. Še manj je sa-
moumevno, da takšni prostori, ki jih po lastnih potrebah zasedejo in uredijo 

– praviloma mladi – entuziasti, vzdržijo sodbo časa. Polne obletnice, kot je 
dvajseta obletnica Kluba Metulj v Bistrici ob Sotli, so prijetne priložnosti, da 
se ozremo na takšna klubska prizorišča in zaželimo njihovim akterjem, da 
bi praznovali tudi naslednje okrogle obletnice.

Samonikla prizorišča so izjemno bogastvo Slovenije (glej Muršič idr. 2012). 
V njih se ne kujejo le novi zvoki in preizkušajo uvožene modne glasbene 
novosti, ampak so tudi ključna središča sodobne ustvarjalnosti na številnih 
družbenih področjih. Tudi niso nič tako zelo novega ali nedavnega, toda 
tisti mladinski klubi, ki so nastajali v času globokih družbenih sprememb, 
včasih spontano, drugič na pobudo lokalnih in državnih oblasti, praviloma 
izkazujejo večjo trdoživost od tistih, za katere se akterjem njihovega na-
stanka ni bilo potrebno boriti, ker so jih ustanovili samo zato, da so v lokal-
ni skupnosti odkljukali tudi kategorijo skrbi za mlade. Samonikla središča 
lokalnega družbenega življenja so vedno nastajala iz potrebe po druženju 
tistih, ki se niso zadovoljili z večinskimi pogledi, okusom in sodbami o tem, 
kaj je v svojem okolju mogoče spremeniti ali narediti, in tistih, ki ves čas 
nergajo, da se »nič ne da« narediti.

Rajko Muršič med govorom ob 20. obletnici Kluba Metulj

Glasba in ples sta bila že od nekdaj, in pri vseh človeških družbah, ne-
pogrešljiva, če nista sodila kar med glavni in najbolj privlačne dejavnosti 
nasploh (Merriam 1964; Hesmondhalgh 2013). V nekaterih predmoder-
nih družbah so poznali tako prostore za druženje mladih kot tudi njihove 
(samo)organizirane skupnosti. A glasba in ples nista bila nikoli edina de-
javnika združevanja in druženja, še posebej ne v modernem času. V klubih, 
raztresenih po Sloveniji, so se v zadnjih desetletjih oblikovale tiste sodobne 
prakse, ki so se nekoč upirale »enoumju« političnega sistema, danes pa se 
upirajo brezumju trga. Prav zato, ker se upirajo moči sodobnega, na strahu 
utemeljenega navidez demokratičnega despotizma, so trn v peti resničnim 
vladarjem sodobnega življenja. V nekaterih okoljih so v trajnem konfliktu z 
obstoječo lokalno oblastjo, drugod z njo tvorno sodelujejo. 

Toda današnji časi nikakor niso naklonjeni zares samostojnemu in neodvi-
snemu delovanju. Oblastniki s svojimi mladinskimi politikami silijo mlade 
proč od glasbe in zabave, v delo in podjetništvo. Vodilne ideologije sodob-
nega časa uničujejo ustvarjalnost, ne le z zmanjševanjem finančne podpore 
za delovanje klubov, temveč tudi z njihovo birokratizacijo in siljenjem v 
izvajanje projektnega dela. Mladinske politike in strategije, ki jih praktično 
soglasno sprejemajo v državnem zboru ali na mestnih svetih, v zadnjih le-
tih glasbe skorajda sploh ne omenjajo več, četudi prav glasba ostaja najpo-
membnejša vsakdanja dejavnost mladih (glej npr. Resolucija 2013), ali pa to 
naredijo šele po daljši javni razpravi (Grilc, Gorenc in Dobrajc 2016) . Ker 
ne dobijo ničesar drugega, se v marsikaterem klubu, tudi na samoniklem 
prizorišču, naslonijo na evrobirokratsko projektno logiko prekarnega izva-
janja kompromisa med lastnimi zamislimi in togimi razpisnimi pogoji, ki 
izhajajo iz logike upravljanja in ne iz spontane ustvarjalnosti. 

V Sloveniji se je pojavila potreba po ustanavljanju skupnih prostorov dru-
ženja s potrebo po organiziranju specifičnih dejavnosti v obdobju moderni-
zacije, nekako od poznega 18. do sredine 19. stoletja, predvsem z ustanav-
ljanjem gasilskih skupin in društev ter z njimi velikokrat povezanih godb 
na pihala. Gasilski domovi, še posebej če so v njih lahko vadile tudi godbe, 
so postali pomembna središča lokalnega življenja. V manjših krajih so v 
drugi polovici 19. stoletja začeli izvajati tudi narodno-prebudniške prire-
ditve, bésede. Glasba je bila pomembno vezivo vseh skupnostnih dogajanj, 
pomemben del povsem neformalnega in spontanega plesnega in pevskega 
glasbenega življenja pa je seveda potekal predvsem v gostilnah. Mešanje 
formalnega in neformalnega, vsakdanjega in prazničnega, skupnostnega 
in interesnega, domačega in nacionalnega, glasbenega in neglasbenega je 
stalnica tovrstnega dogajanja že od predprejšnjega stoletja. V 20. stoletju so 
pobudo prevzeli mladi s svojimi specifičnimi interesi. 
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Po prvi svetovni vojni so na primer Primorci, ki so pribežali v Ljubljano, us-
tanovili svoje društvo in v dvajsetih letih pridobili nepremičnino, ki jo da-
nes poznamo kot KUD France Prešeren (glej Muršič idr. 2012: 41-44). Mladi 
zagnanci so sicer prevzeli društvo šele v osemdesetih letih, a če odmislimo 
gasilska društva in godbe na pihala, je KUD France Prešeren najstarejša 
tovrstna organizacija pri nas. Žal je njena prihodnost prav sedaj, tik pred 
praznovanjem njene stote obletnice, še najbolj negotova. 

Od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne so na slovenskem 
podeželju in v mestih gradili javne prostore, na primer sokolske domove ali 
narodne domove. V mariborskem Narodnem domu danes deluje nevladna 
Kibla, pomembno središče in stičišče sodobne slovenske umetnosti. Sokol-
ski dom v Novem mestu so zasedli domači ustvarjalci, ki se prav sedaj z 
mestnimi oblastmi borijo za svoj prostor pod soncem. V Ilirski Bistrici v 
takšnem domu deluje eden najprepoznavnejših mladinskih klubov v Slo-
veniji, MKNŽ, ki je prav letos praznoval petdesetletnico obstoja (glej Poklar 
2011). 

Po drugi svetovni vojni so oblastniki gradili vaške kulturne domove. Na 
Tratah v Slovenskih goricah so prvi tak družabni klub odprla dekleta v 
okviru delovanja AFŽ-ja že v štiridesetih letih, nato je naslednja generacija 
ob koncu petdesetih let vdahnila prostoru – poleg gledališča – tudi plesne 
prireditve, predvajanje glasbe po gramofonu in izvajanje takrat nove naro-
dnozabavne glasbe. V šestdesetih letih so v prostoru odmevali tudi zvoki 
takratnih izvajalcev domačega in tujega popa, »beata« in rocka, dokler niso 
v poznih sedemdesetih in osemdesetih letih – tudi z zasedbo novih prosto-
rov – mladi ustanovili znamenitega Mladinskega kluba Trate (več v Muršič 
2000). 

Podobne zgodbe smo doživljali tudi drugod po Sloveniji: ustanavljanje 
mladinskih klubov v lokalnih okoljih je potekalo v okviru mladinske or-
ganizacije, pogosto od zgoraj navzdol, a tudi spontano, od spodaj navzgor, 
vse do ustanavljanja »mladinskih centrov« v osemdesetih letih. Ob menjavi 
generacij se je vedno zamenjal tudi glasbeni okus, toda kontinuiteta skozi 
prelome je ostala značilnost obstoja takšnih klubov in prizorišč vse do naj-
novejšega obdobja. V devetdesetih letih so nekaj časa držali pokonci tovr-
stno življenje študentski klubi, nato pa so jih namesto glasbe in družabnega 
življenja zanimali predvsem še cekini, tako da je za njimi na to polje posegla 
država: kljub spontanemu zasedanju prostorov in delovanju najtrdovrat-
nejših skvotov v zadnjih petnajstih letih nastajajo skorajda samo še občinski 
javni zavodi, ki se trudijo od zgoraj navzdol »skrbeti« tudi za mlade. 

Povsem drugačna je zgodba samoniklih prizorišč, ki jih zasedejo tisti, ki 
jim je mar za samostojno in samosvoje ravnanje in delovanje, in to ne le 
v glasbenem smislu, četudi je glasba najpomembnejši motiv združevanja, 
zasedanja prostorov in njihovega vodenja. Kadar ni mogoče doseči soglasja 
z lastniki prostorov, jih entuziasti zasedejo. Ko so se izpraznile vojašnice, 
je bilo samoumevno, da naj bi jih zasedli tisti, ki so prostore najbolj potre-
bovali: ustvarjalci v Ljubljani in Mariboru. Metelkova in Pekarna sta pos-
tali osrednji središči samonikle družabne, kulturne in politične dejavnosti, 
a nista edini. Prostori, kot so Rog, Sokolc, Inde in celo Ambasada Štefana 
Kovača Marka so med najvitalnejšimi kovnicami specifičnih umetniških, ne 
le glasbenih praks, in tudi preizkušanja novih modelov skupnostnega in 
političnega delovanja po načelih od spodaj navzgor, brez hierarhij in po 
načelu »naredi sam«. V knjigi Na trdna tla: Brezsramni pregled samoni-
klih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja (Muršič idr. 2012) 
smo predstavili 15 samoniklih prizorišč in nekaj drugih mladinskih klubov 
in centrov, ki delujejo po podobnem načelu. Na zemljevidu Slovenije smo 
posebej označili njeno največje samoniklo bogastvo: MKSMC v Kopru, ki 
sedaj deluje v zasebnih prostorih, MKNŽ v Ilirski Bistrici, Mladinski cen-
ter Postojna, tolminski MINK, idrijski CMAK, Bajto v Železnikih, Rdečo 
Ostrigo v Škofji Loki, Trainstation Squat v Kranju, metelkovsko Menzo pri 
koritu in ljubljanski KUD France Prešeren, mariborsko Pekarno, ormoški 
Unterhund, Ambasado Štefana Kovača Marka v Beltincih, MKK v Črno-
mlju (tudi tam so že praznovali obletnico: glej Weiss 2010) in, seveda, Klub 
Metulj v Bistrici ob Sotli.

Vitalnost samosvojega delovanja že dvajset let izkazuje prav slednji, ves čas 
nevladni Mladinski center Bistrica ob Sotli s svojim Klubom Metulj. Delova-
nje celega niza odličnih glasbenih zasedb ter posameznikov in posameznic 
ni tako samoumevno, kot se morda zdi domačinom. Na zemljevid sloven-
ske ustvarjalnosti pa se Bistrica ob Sotli umešča tudi z drugimi mladinskimi 
aktivnostmi in projekti (glej npr. Šterlek 2011). Vitalnost delovanja v tem 
izjemnem samoniklem prizorišču narekuje tudi neprestano sodelovanje s 
svojimi kolegi in prijatelji onkraj meje, ki šele dve desetletji in pol ločuje že 
stoletja povezane kraje ob Sotli. 

Videti je, da se tudi generacije aktivno delujočih v klubu zgledno menjavajo, 
tako da ni nobenega razloga, da ne bi – ne le v Bistrici ob Sotli – z optimiz-
mom zrli v prihodnost, ki bo pač takšna, kot jo bodo zasnovali najpogum-
nejši in najbolj ustvarjalni akterji takšnih prizorišč.
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KRONOLOGIJA ROCKA V BISTRICI OB 

SOTLI

1996 – junij: uradna otvoritev Kluba Metulj.

1997: na Božični večer prve vaje skupine Šaman (kasneje se skupina prei-
menuje v Malik).

1997 – december: prvi koncert v Klubu Metulj. Nastopijo Dežurni Krivci.

1998 – ustanovitev Mladinskega društva Bistrica ob Sotli.

1998 – okoli Velike noči: nastane Zmajev rep.

1998: v Klubu Metulj začne vaditi skupina NoCenzura.

1999: vaditi začne trio Čunčeka in šefe (predhodnik Eternie).

1999: prvi Velikonočni Jam Session, ki je obenem obeležitev rojstnega dne-
va Zmajevega repa.

2001: nastane demo posnetek skupine Zmajev rep z naslovom Nori raj 
(studio Kif-kif).

2001: razpade skupina NoCenzura.

2001: nastane Eternia.

2001: nastane Waffan Gullo (predhodnik 'mlade' NoCenzure).

2001: prelomni koncert: v klubu nastopijo Demolition Group.

2002: nastane 'mlada' NoCenzura.

2003: prva uradna plošča skupine Zmajev rep: Ogenj (samozaložba).

2004: dva prelomna koncerta v organizaciji Mladinskega društva Bistrica ob 
Sotli: Samo Šalamon sekstet in Kombo Zlatka Kaučuča.

2004: začne se projekt Urok, ki združuje bistriške bende Malik, Eternia, 
Zmajev rep, NoCenzura.

2005: izdaja skupne plošče Urok (založilo Mladinsko društvo Bistrica ob So-
tli) in gverilskega dokumentarca ter izvedba vseslovenske klubske turneje 
z istim imenom.

2005 – Koncert Hic et Nunc. Zadnji koncert pred prenovo kluba.

2005: Vid Drašler se vključi v Kombo Zlatka Kaučiča. Nekoliko kasneje se 
temu ansamblu priključita tudi Jošt Drašler in Andrej Boštjančič – Ruda.

2006 – avgust: razpad (mlade) NoCenzure.

2006 – september: nastane trio Psihiatrija

2006: po raznih predhodnih poskusih in zamenjavah članov nastane skupi-
na Deep Throat. Po dveh ali treh špilih razpade še isto leto.

2006: v Ljubljani začne vaditi Balžalorsky / Drašler 3o.

2006: nastane skupina Mána, ki vadi včasih v Bistrici in včasih v Mariboru.

2007 – januar: druga plošča Zmajev rep: Sanje podob (založba Sanje).

2007: razpad skupine Eternia (zadnji koncert maja v Klubu MC, Pekarna, 
Maribor).

2007: prvi koncert v obnovljenem klubu Metulj: igrajo Psihiatrija in Mána.

2007: nastane Brencl banda.

2007 – poletje: na gradbišču novega prostora za vaje prvič igra The Ghen.

2009: razpad skupine Psihiatrija.

2010: prva plošča skupine Malik z naslovom Praznoverje (Založba Radia 
Študent).

2011: tretja plošča Zmajev rep: Sestop / Descent (Založba Radia Študent).

2011 – april: na USB ključju izide prvenec skupine The Ghen: Choices.

2011: leto, ko Mladinsko društvo prvič organizira danes tradicionalna festi-
vala BoSorok in Kolomonov žegen. 

2011 –  proti koncu leta: zadnji koncert skupine Zmajev rep.

2012: Jošt in Vid Drašler se vključita v serijo delavnic Raziskava, refleksi-
ja, ki poteka v Španskih borcih (Ljubljana) in jo vodi Tomaž Grom. Iz teh 
delavnic, ki še vedno redno potekajo, vznikne cela vrsta odličnih zasedb in 
projektov. 

2012 – november: zadnji nastop skupine Mána.

2012 – junij: zadnji špil skupine Malik (BoSorok). To je bil obenem prvi 
koncert skupine Črni Peter, ki je nastala nekaj mesecev prej.
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2013 – marec: prvi koncert skupine Social Blue.

2014: 'posthumna' izdaja prvenca skupine Mána, poimenovana enako kot 
bend (Bandcamp).

2014: prej jam band z raznimi gosti se razvije v duet Baltazar.
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INTERVJUJI 

2015, 2016  

Šterlek, Emilija, ur.

2011 

Muršič, Rajko in drugi
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Šterlek, Manuel,

2016 

Grilc, Uroš, Katarina Gorenc, Sabina Dobrajc

2016

Hesmondhalgh, David

2013

Merriam, Alan P.

1964 

Za potrebe te publikacije so uporabljeni intervjuji z naslednji-
mi sogovorniki (po vrstnem redu, v katerem se pojavijo v be-
sedilu): Andrej Čepin, Franjo Debelak, David Černelč, Marko 
Kunst, Manuel Šterlek, Andrej Boštjančič, Andrej Antonijo 
Černelč, Vid Drašler, Damjan Dobrina, Irena Černelč, Mitja 
Hlupič, Jošt Drašler, Andrej Černelč, Joži Koštrun, Jana Tav-
čer, Sven Horvat, Matej Špoljar in Tadej Ulčnik. Intervjuji so v 
video obliki shranjeni v arhivu Mladinskega društva Bistrica 
ob Sotli.

Bistrica ob Sotli: med biseri dediščine. Bistrica ob Sotli: Občina    
Bistrica ob Sotli.

Na trdna tla: brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek 
nevladja mladinskega polja. Tolmin: UPB.

Mi smo Klub!. Občinsko glasilo Orans. Bistrica ob Sotli: Občina 
Bistrica ob Sotli.

Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025: Ljubljana - 
mesto mladih in za mlade. Ljubljana: Mestna občina, Mestna upra-
va, Oddelek za kulturo, Urad za mladino. Dostopno na spletu: 
http://www.mladizmaji.si/wp-content/uploads/2014/02/Stra-
tegija-MOL-za-mlade-2016-2025.pdf, pregledano 29. 10. 2016.

Why music matters. Chichester; Malden; Oxford: Wiley             
Blackwell.

The anthropology of music. Evanston, Ill.: Northwestern                
University Press.
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Muršič, Rajko

2000 

Poklar, Tjaša

2011 

Resolucija

2013

Weiss, Janez, ur.

2010 

Trate vaše in naše mladosti: zgodba o mladinskem in rock klubu.  
Ceršak: Subkulturni azil.

MKNŽ: Mladinski klub Nade Žagar v ritmu od leta 1966. Ilirska 
Bistrica: Društvo MKNŽ.

‘Resolucija o nacionalnem programu za mladino.’ Uradni list 
RS 90, 31. 10. 2013, str. 9700-9752. Dostopno na spletu: https://
www.uradni-list.si/files/RS_-2013-090-03261-OB~P001-0000.
PDF#!/pdf, pregledano 29. 10. 2016.

Alternativa na margini: 20 let MKK BK. Črnomelj: Mladinski  
kulturni klub Bele krajine.

GALERIJA



FESTIVALI

Marko Brecelj, 

Kolomonov žegen 2014

Prismojeni profesorji bluza, 

BoSorok 2015

Klemen Klemen, 

Kolomonov žegen 2013

Leteči potepuhi, Kolomonov žegen 2015

Res Nullius, Kolomonov žegen 2011 Kolomonov žegen 2013

Zlatko Kaučič in Kombo B, BoS Jazz 2016



FESTIVALI

Kolomonov žegen 2011 BoSorok 2011

BoSorok 2014 Kolomonov žegen 2014

BoSorok 2016 Bos Jazz 2016

Kolomonov žegen 2015 BoSorok 2015



NEDELJSKI KONCERTNI CIKEL

Dead Neanderthals, 2013 Moe, 2015

N'Toko, 2015

Najoua, 2014 Olfamož, 2016

SOBOTNI KONCERTI

Broken Lock, 2015 Didiwa, 2014

Črni Peter, 2014

Suzi soprano, 2015 Same babe, 2015



Rita Braga, 2014

Žen,  2013 Tapso II, 2014

Zaperlipopette!, 2016

NEDELJSKI KONCERTNI CIKEL



STARI KLUBNEDELJSKI KONCERTNI CIKEL



IMPROCON 2014 IN 2015 (KUMROVEC)



DRUGE AKTIVNOSTI

Delavnica filcanja 

in polstenja, 2015

Gradnja strpnosti, 

2012 - 2016

Bosong, 2013

Mladinska izmenjava 

Meje - Borders, 2007

Študijski krožek: 

Srečanja skozi objektiv, 2014

Mladinska izmenjava Meje - Borders, 2007

Študijski krožek Vezja in vezi, 2016 Študijski krožek: Preplet, 2014

Mladinska pobuda 

Gozdni škratki, 2013 

Orkester za otroke 

Lunin med, 2015



74


